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“Um homem digno da condição humana não deve encarar
unicamente o lado utilitário das coisas. A noção de rentabilidade,
que invocamos frequentemente, o aspecto “funcional” de tudo o
que procuramos, fazem-nos cometer erros imperdoáveis no nosso
comportamento diário. A natureza não deve apenas ser protegida
por ser a melhor garantia de salvação para a humanidade, mas
também por que é bela”.
Jean Dorst, 2005
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RESUMO
Trata-se de pesquisa desenvolvida a partir do método indutivo com vistas a
avaliar a reutilização do antigo espaço de mineração situado no município de
Itaquaquecetuba. Busca responder ao questionamento de como conciliar a atividade
econômica de extração mineral e a necessidade de um ambiente saudável,
analisando as ações implementadas na área recuperada após o evento da
mineração e a contribuição das atividades de educação ambiental desempenhadas
pelo Parque Ecológico situado na área em questão. Utilizou-se a revisão bibliográfica
para o levantamento das atividades e dos impactos da mineração de areia, bem
como o seu importante papel como atividade econômica, e a amostragem com
alunos e pais de alunos de escolas públicas para levantar a contribuição da
educação ambiental. A reflexão desenvolvida neste trabalho contribui para conciliar a
atividade de mineração às ações de responsabilidade socioambiental das empresas
mineradoras, na medida que, sugeriu-se algumas técnicas que possam contribuir
para a recomposição florestal da área, bem como criou-se um roteiro com sugestões
a ser implantado em áreas verdes ou parques ecológicos de áreas pós-mineradas.
Palavras-chave: Avaliação das atividades pós-mineração; recuperação de áreas
degradadas; percepção ambiental; educação Ambiental; responsabilidade
socioambiental.

ABSTRACT
Evaluation of post-mining activities and the contribution of environmental
education activities developed in the Ecological Park in the City of
Itaquaquecetuba in the State of Sao Paulo.
This research was developed from the inductive method in order to evaluate
the reuse of the former mining area located in the municipality of Itaquaquecetuba.
Seeks to answer the question of how to reconcile economic activity in mining and the
need for a healthy environment, analyzing the actions implemented in the recovered
area after the event the contribution of mining and environmental education activities
performed by the Ecological Park located in the area in question. We used a
literature review to survey the activities and the impacts of sand mining, and its
important role as an economic activity, and sampling with students and parents of
public school students to raise the contribution of environmental education. The
discussion developed in this work contributes to reconcile mining activity to the
actions of environmental responsibility of mining companies, to the extent that, it was
suggested some techniques that may contribute to the reforestation of the area and
created a script with suggestions be deployed in green areas or parks ecological
post-mined areas.
Keywords: evaluate of the activities post mining, recuperation from area degrade,
perception environmental; environmental education; social and environmental
responsibility.
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1 INTRODUÇÃO
A mineração representa uma atividade essencial para o conforto e o progresso da
civilização. Com o aumento da população e o processo de industrialização, surge a
necessidade de atividades extrativas, pois era necessário produzir materiais para a
construção, fábricas de cimento, pedreiras que produziam pedras de cantaria
(paralelepípedos, guias, etc.) para a construção de edifícios, centros comerciais,
hospitais, escolas.
De acordo com Rufino, Farias e Dantas Neto (2008), a crescente expansão
socioeconômica, realizada pela urbanização acelerada, devido ao desenvolvimento
dos setores industriais, agrícolas e de serviços, e do crescimento populacional, entre
outros, tem aumentado a busca por recursos naturais e, em especial, por recursos
minerais. Desde a sua produção, comercialização e uso, a atividade minenária tem
sido acompanhada por conflitos e impactos ambientais.
Os conflitos do uso do solo, a depreciação de imóveis circunvizinhos, o transtorno ao
tráfego urbano, são o conjunto de efeitos não desejados pela comunidade que vive
nas proximidades da empresa de mineração.
Para Tanno e Sintoni (2003) a mineração contribui para a humanidade com um
elevado número de matérias-primas, indispensáveis à manutenção da vida, ao
conforto e ao desenvolvimento econômico, porém por outro lado, em função das
escavações no solo e no subsolo, retirando a vegetação e alterando a topografia, a
atividade minerária tem levado à degradação da área, acarretando a formação de
crateras e vários impactos ambientais.
De acordo com Araújo (2000), os impactos ambientais dependem das características
da área, do tamanho do empreendimento, do método de extração do recurso mineral
e da proximidade dos centros produtores e consumidores.
Os empreendimentos extrativistas situados próximos aos centros produtores e
consumidores contribuem para a redução dos custos econômicos, mas por outro
lado geram conseqüências relacionadas aos conflitos de outras formas de uso do
solo, como por exemplo, o uso residencial.
Além dos seus aspectos negativos, a atividade minerária gera um complexo
investimento de infra-estrutura, como: transporte, energia, serviços, emprego,
comércio, além dos impostos pagos, contribuindo para a economia do município.
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A população não tem consciência da importância da mineração, pois qualquer
mineral que seja extraído traz inconvenientes para a comunidade ao redor, porém
sem a atividade extrativa a população não pode ter os bens de que necessita para o
seu bem estar e conforto.
Cabe um pouco mais de responsabilidade dos empresários para promover a
comunicação com a população, objetivando estabelecer um melhor aproveitamento
dos recursos naturais em harmonia com a sociedade.
A partir da demanda e importância dos recursos minerais para a construção e
manutenção das cidades, bem como a interferência no meio ambiente e na
sociedade, pretende-se fazer uma discussão nesta dissertação sobre as questões
relacionadas ao período pós atividade minerária.
A escolha de se estudar a mineração de areia no município de Itaquaquecetuba,
deve-se a alguns fatores, tais como: geração de emprego ao município, a
recuperação das áreas degradadas, a nova função apresentada por uma área pós
mineração.
Embora

a

atividade

de

mineração

não

gere

muitos

empregos

diretos,

comparativamente com outros segmentos, deve-se considerar sua importância como
atividade básica desencadeadora e de suporte para as indústrias de transformação
e para a construção civil, setores responsáveis por maior absorção de mão-de-obra
e, em conseqüência das quais, são gerados novos empregos em comércio e
serviços. Neste sentido há que se destacar que a mineração de areia, ao longo dos
anos teve um papel importante na economia de Itaquaquecetuba, município
relativamente pobre da Grande São Paulo, quando comparado com outros como:
São Caetano, São Bernardo do Campo, Guarulhos, etc. Neste contexto o Porto
Itaquareia teve um papel importante nos anos em que esteve em operação e mesmo
posteriormente, pois ajudou a dinamizar a construção civil em nível regional.
A área estudada pertencia a Mineradora Itaquareia Indústria Extrativa de Minérios
Ltda., antigo Porto de Areia, que encerrou suas atividades no ano de 1965, no
município de Itaquaquecetuba, aproximadamente há 35 km da cidade de São Paulo,
cujo acesso pode ser realizado por meio da Rodovia Ayrton Senna da Silva, SP 070.

No ano de 1999 a área foi doada a Prefeitura do Município de

Itaquaquecetuba, que concretizou a implantação do Parque Ecológico Municipal,
dando início no ano de 2000, o Plano de Recuperação da Área Degradada - PRAD
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(PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA, 2004 apud BÉRGAMO,
2005).
O Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) regulamentado pelo Decreto
Federal nº 97.632/89, possui como objetivo recuperar o ambiente degradado,
visando à obtenção da estabilidade do meio ambiente. Sua regulamentação ocorre a
partir do surgimento da conscientização ambiental e da percepção dos efeitos
negativos da extração dos recursos naturais, e da crescente discriminação da
sociedade aos agentes responsáveis pelos impactos ao meio ambiente.
Desde sua criação e regulamentação já notava-se a necessidade de uma política
das empresas de mineração baseada em atitudes voltadas ao desenvolvimento
sustentável, integrando os segmentos econômico, social e ambiental. Para tanto ss
Planos de Recuperação de Áreas Degradadas (Prads) consistem em propor
medidas para o proprietário do empreendimento ou da empresa definirem o uso
futuro para estas áreas quando se esgotam a extração dos minérios (SUZUMURA;
SOUZA, 2007).
Na primeira parte deste trabalho apresenta-se a importância socioeconômica da
mineração para o município de Itaquaquecetuba, com posterior descrição dos
aspectos históricos e caracterização da área.
Num segundo momento, discorreu-se sobre os principais impactos ambientais
negativos e positivos na atividade minerária, identificando o problema mais freqüente
e comum nesta atividade extrativa. Evidenciando também a importância da
mineração de areia, bem como a recuperação das áreas degradadas, a percepção
ambiental da área pós-minerada, e a contribuição das atividades de educação
ambiental desenvolvidas no Parque Ecológico Municipal de Itaquaquecetuba.
Posteriormente este trabalho, também buscou apresentar algumas sugestões
técnicas, que visam contemplar a recuperação e reabilitação da área degradada,
uma vez que os trabalhos de recuperação em áreas pós-mineração na maioria das
vezes têm apresentado medidas para a revegetação da área degradada, visando
apenas atenuar o impacto visual gerado (MECHI; SANCHES, 2010).
Utilizou-se o levantamento bibliográfico para o embasamento teórico que norteou o
desenvolvimento deste trabalho, bem como o levantamento de campo, por meio da
amostragem com os alunos da Escola Municipal Ambiental Nelson Barreto da Silva,
e da Escola Integral Vereador Augusto dos Santos e os pais dos alunos da escola
integral, para analisar a percepção ambiental. O instrumento utilizado para o
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levantamento de campo foi o questionário com roteiro estruturado, composto por
perguntas abertas e fechadas, cuja tabulação dos dados coletados foi apresentada
em gráficos, norteando a análise desenvolvida neste trabalho da percepção
ambiental dos visitantes da área objeto de estudo, bem como da sociedade.
De acordo com o dicionário Aurélio de língua portuguesa, a palavra percepção, tem
como significado, o ato, o efeito ou a faculdade de perceber. Por meio dos sentidos,
da compreensão e da audição, a sociedade percebe as inter-relações do indivíduo
com o meio ambiente (AMANTE, 2001). A percepção ambiental consiste em um
processo de atribuição de significados que dependem do conhecimento e da
realidade vivenciada (OLIVEIRA, 2002). O ato de perceber o ambiente contribuirá
para que o indivíduo compreenda de uma forma clara a relação existente e
fundamental entre o homem e o meio natural, assim resgatando valores e
desenvolvendo atitudes para a conservação do meio ambiente.
E por fim, apresentou-se o Parque Ecológico na área pós-minerada, como solução
para as mineradoras e importante papel que desempenha para a sensibilização,
conscientização e educação ambiental.
Com o mercado mais competitivo, não é suficiente para as empresas apenas
obedecerem as leis, oferecer qualidade, pagar impostos e propor um melhor preço.
As empresas de sucesso estão cada vez mais pressionadas para verificar os
impactos dentro e fora de suas instituições (VILELA JÚNIOR; DEMAJOROVIC,
2006).
A desativação de um empreendimento minerário não significa o fim da atividade e de
responsabilidade da mineradora, e sim, será o início de uma nova fase do uso futuro
da área degradada, com a possibilidade da reabilitação por meio de diversos usos, e
em sua maioria criam-se as áreas verdes para o lazer, bem como para a recreação
ou a implantação de parques ecológicos. Com isso, a empresa mineradora poderá
conduzir nos parques ecológicos em áreas pós mineradas o aumento da
conscientização para a proteção do meio ambiente, com o implemento de atividades
de educação ambiental.
O objetivo da educação ambiental consiste na compreensão da natureza, bem como
as interações dos aspectos biológicos, físicos, sociais e culturais. Ela contribuirá
para facilitar a interpretação da interdependência desses diversos aspectos,
promovendo a utilização mais prudente dos recursos naturais (DIAS, 2004).
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Alguns índices apontam empresas que obtiveram desempenho crescente por meio
de suas ações com o envolvimento de questões sociais e ambientais (REIS;
BARRETO, 2001).
Empresas que apresentam um papel de liderança por suas iniciativas voltadas para
as questões socioambientais evidenciam que a responsabilidade socioambiental
consiste em uma série de iniciativas, gestos ou práticas motivadas pelo marketing
social, como também as relações públicas e outros benefícios (VILELA JÚNIOR;
DEMAJOROVIC, 2006).
As atividades de educação ambiental em antigas áreas de mineração possibilitam
aos indivíduos a refletirem o seu ambiente, avaliando os problemas que afetam o
seu bem estar individual e coletivo, e intervindo para a busca de soluções.
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2 OBJETIVOS
Os objetivos da pesquisa foram subdivididos em geral e específicos.
2.1 Geral
O objetivo geral da pesquisa é avaliar as atividades pós-mineração desenvolvidas no
Parque Ecológico do Município de Itaquaquecetuba, com vistas à ampliação das
técnicas da Educação Ambiental.
2.2 Específicos
Os principais objetivos específicos são:
a) identificar as atividades realizadas no Parque Ecológico para a contribuição
da Educação Ambiental;
b) avaliar a percepção ambiental dos alunos da Escola Municipal Ambiental
Nelson Barreto da Silva e da Escola Municipal Integral Vereador Augusto
dos Santos;
c) avaliar a percepção ambiental dos pais dos alunos da Escola Municipal
Integral;
d) identificar os pontos fracos em relação à revegetação do Parque Ecológico,
buscando algumas alternativas;
e) apresentar o importante papel desempenhado pelo Parque Ecológico, com
as atividades de educação ambiental em uma antiga área de extração de
areia;
f)

apresentar um roteiro a ser aplicado em outros parques ecológicos.
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3 MÉTODO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Utilizou-se o método indutivo, ou seja, aquele que induz, instiga, que observa os
fenômenos, partindo do particular para o geral e que consiste no método
responsável pela generalização (LAKATOS; MARCONI, 2009).
A indução não consiste em um único raciocínio, ela compreende o conjunto de
procedimentos, alguns empíricos, outros lógicos e outros intuitivos (OLIVEIRA,
2001).
Os procedimentos metodológicos que foram adotados são citados a seguir:
a) Pesquisa bibliográfica, com a utilização de livros, papers, publicação em
revistas e Institutos de Pesquisas (por exemplo: Instituto de Pesquisa
Tecnológica, Instituto de Geologia, Departamento Nacional de Produção
Mineral);
b) Pesquisa documental:
•

levantamento e análise da legislação aplicável a minerais da classe II
(Código de Mineração e Legislação Correlativa), à área ambiental (Lei
Municipal de Uso e Ocupação do Solo, Lei Estadual de Proteção dos
Mananciais, etc.), Plano Diretor Municipal, dentre outras;

•

realização de consultas a relatórios técnicos (por exemplo: relatórios
anuais de lavra, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas
(PRADs), junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral e
outras instituições caso sejam disponibilizados.

c) Levantamento de campo:
•

visita à área de estudo para documentação fotográfica e dialogo com o
proprietário do Porto Antero 1, da empresa Itaquareia Indústria
Extrativa de Minérios Ltda., e profissionais que atuam no Parque
Municipal;

•

amostragem com trinta e três (33) alunos do quarto ano que visitaram a
Escola Municipal Ambiental Nelson Barreto da Silva; com vinte e quatro
(24) alunos do quarto ano que estudam na Escola Municipal Integral
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Vereador Augusto dos Santos, e com dezesseis (16) pais de alunos da
escola integral. O instrumento utilizado para o levantamento de dados
foi o questionário com roteiro estruturado, composto por perguntas
abertas e fechadas1;
•

sistematização e tabulação dos dados coletados com apresentação em
gráficos para posterior análise.

d) Análise qualitativa dos resultados, também denominada análise de
conteúdo, que consiste em descrever e interpretar o conteúdo de
documentos e textos (MORAES, 1999) estimulando os entrevistados a
pensarem livremente sobre algum tema, objeto ou conceito, são utilizadas
para indicar as percepções e entendimento de uma questão, assim,
abrindo espaço para a interpretação (IBOPE, 2004), ela não busca
enumerar ou medir eventos, também não emprega instrumental estatístico
para análise dos dados e se assemelham a procedimentos de interpretação
dos fenômenos (NEVES, 1996).

1

Vide apêndice A e B.

22

4 MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE
O homem desmatou áreas de acordo com os ciclos econômicos brasileiros, terras
que muitas vezes nem tinham vocação agrícola, áreas com belezas cênicas e a
maior biodiversidade do mundo.
Por muitos e muitos anos, então, o desenvolvimento resultante do trabalho humano
consistiu no interesse de um crescimento econômico a qualquer custo por um país
que desejava ser considerado entre os mais importantes.
Apesar de toda busca pelo avanço do progresso, não se mencionava as
conseqüências desse desenvolvimento ao meio ambiente, que em decorrência da
exploração irracional de seus recursos naturais, recebeu toda a sujeira gerada pelas
atividades humanas.
O Brasil estava entre os países em desenvolvimento que continuava a estimular o
crescimento a todo custo, seja pela política de substituição de importações, abrindo
espaço para o fortalecimento da indústria nacional, seja pela transferência de
tecnologias estrangeiras, absorvendo, então, os processos produtivos antigos e
ultrapassados, que tinham sido substituídos por outros mais avançados no país de
origem.
O progresso realizado pelas indústrias à base de produtos minerais, respondendo
pelo abastecimento da indústria de transformação (setores cerâmicos, siderúrgico,
cimenteiro, vidreiro, entre outros), constituíram uma ameaça ao meio ambiente.
As atividades extrativistas de areia são consideradas como grandes causadoras de
impactos ambientais e também contribuem para graves transformações na
paisagem. As modificações realizadas pelo homem no meio ambiente devido a
exploração irresponsável dos recursos naturais em virtude do modelo econômico
têm aumentado (BAUERMEISTER; MACEDO, 1994).
No caso da mineração, os métodos utilizados foram rudimentares e brutais,
provocando um esgotamento precoce das reservas e impactos ambientais, sendo
mais significativo no momento em que a atividade era realizada sem o atendimento
das normas minerais e ambientais, acarretando a deteriorização dos recursos
naturais (RUFINO; FARIAS; DANTAS NETO, 2008).
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A mineração apresenta-se como uma das atividades dos setores básicos da
economia, sendo considerada importante para a qualidade de vida e fundamental
para

o

desenvolvimento

da

sociedade,

desde

que

seja

operada

com

responsabilidade social e com vistas ao desenvolvimento sustentável.
Para Sánchez (2007), as empresas mineradoras podem ter um poder para o
desenvolvimento local, melhorando seus resultados em termos ambientais e sociais,
capacitando o pessoal das empresas, repercutindo nas comunidades onde vivem. O
investimento em capital humano contribui para o aumento do capital social,
contribuindo para o desenvolvimento local.
Já Farias (2002) afirma que a mineração representa uma atividade fundamental para
o desenvolvimento econômico e social de muitos países, no relatório da Conferência
Rio + 10, de 26 de maio a 29 de agosto de 2002, em Johannesburgo, os minerais
foram considerados como essenciais para a vida moderna.
Por outro lado Sánchez (2007), fala que novas tecnologias foram desenvolvidas no
setor mineral, proporcionando ganhos ambientais. Variados exemplos podem ser
citados:
a) propagação de métodos de disposição segura de rejeitos, contribuindo
para a não ocorrência de registros de acidentes de grandes proporções e
conseqüências ambientais severas na mineração brasileira;
b) redução da quantidade de rejeitos produzidos, devido as inovações na
britagem de rocha em pedreiras (britador de impacto de eixo vertical);
c) valorização de certos rejeitos, empregados na fabricação de artefatos de
concreto, como

exemplo o corretivo agrícola produzido com rejeito

calcítico do beneficiamento de minérios sulfetados de metais básicos e dos
finos de pedreiras;
d) redução do ritmo de crescimento de produção de agregados, devido ao
desenvolvimento de tecnologias de reciclagem de resíduos de construção e
demolição;
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e) reaproveitamento de produtos industrializados, como a alumínio e o vidro, à
base de matérias-primas minerais metálicas e não metálicas.
O mercado brasileiro da indústria mineral de não-metálicos expandiu-se, devido a
intensificação da ocupação urbana, do progressivo aumento de obras de infraestrutura e pelo crescimento e diversificação do parque industrial brasileiro.
No mercado mineral paulista prosperaram, assim, empreendimentos de mineração
voltados predominantemente para o consumo interno, atuando no abastecimento da
indústria de transformação (setores cerâmico, siderúrgico, cimenteiro, vidreiro, entre
outros), de insumos para agricultura e, de forma vigorosa, da construção civil
(BARRETO, 2001).
Cabe acrescentar que a mineração consiste em um conjunto de processos de
pesquisa, lavra e beneficiamento, considerada um dos setores básicos da economia,
porque dela decorrem inúmeras outras atividades, contribuindo de forma decisiva
para o bem estar e a melhoria da qualidade de vida da população.
As atividades minerárias são importantes para a sociedade, uma vez que as
necessidades básicas do ser humano, como a alimentação, moradia e vestuário, são
atendidas por recursos naturais, contribuindo para o desenvolvimento e a qualidade
de vida.
Mesmo trazendo benefícios econômicos e sociais para o município, com o aumento
de arrecadação e geração de empregos, a mineradora deve seguir os
procedimentos legais, notadamente com relação aos aspectos ambientais por se
tratar de atividades minerárias que são potencialmente degradadoras do meio
ambiente.
Por isso, a recuperação vegetal de áreas degradadas surge como uma importante
estratégia de conservação para a manutenção da biodiversidade.
Os recursos minerais são bens da União, e de acordo com o artigo 176 da
Constituição Federal, somente pode ser pesquisado e lavrado mediante autorização
e concessão da União, no interesse nacional, tendo o concessionário a garantia da
propriedade do produto da lavra e a obrigação de recuperar o meio ambiente
degradado (CABRAL JUNIOR; OBATA; SINTONI, 2005).
O Código de Mineração (Decreto lei nº 227/67) apresenta-se como um instrumento
básico da legislação minerária que dispõe sobre as formas e condições de
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habilitação e execução das atividades de pesquisa, e lavra de substâncias minerais
(CABRAL JUNIOR; OBATA; SINTONI, 2005, p. 47).
Para que se realize a pesquisa e a lavra dos recursos minerais faz-se necessária a
concessão da União, que vigerá por prazo determinado.
Também se exige do titular de pesquisa e de lavra, o pagamento de taxas ao Fundo
Nacional de Mineração, instituído pelo Governo, sendo um instrumento financeiro
capaz de proporcionar continuidade às pesquisas geológicas no País.
A areia consiste em um recurso mineral necessário para a construção do futuro,
porém os empresários do setor devem se preocupar com a preservação ambiental.
Para isso será necessário a construção de uma nova cultura em relação aos
mineradores de areia que seja voltada para o desenvolvimento sustentável e
responsável, incorporando as variáveis ambientais no cotidiano dos empresários do
setor, tais como: a preservação da água, do solo, do ar, da cobertura vegetal e a
recuperação ambiental.
A mineração está submetida a um conjunto de regulamentações federais, estaduais
e municipais, com atribuições em relação à mineração e ao meio ambiente,
conforme demonstrado no Quadro 1.
Atividade de
mineração
Requerimento de
Concessão ou
Licença
Atividade de
Mineração
Pesquisa Mineral

Poder Municipal

Poder Estadual

Poder Federal

Leis de Uso e
Ocupação do solo

Licença Ambiental por
Legislação Federal

Deferimento ou
Indeferimento

Poder Municipal

Poder Estadual

Poder Federal

Leis de Uso e
Ocupação do solo
Alvará de
Funcionamento

Licença Ambiental por
Acompanhamento e
Legislação Federal
Aprovação
Lavra Mineral
Análise de EIA/RIMA e Acompanhamento e
Licença Ambiental por
Fiscalização Mineral
Legislação Federal
Recuperação da
Definição de Uso
Licença Ambiental por
Área minerada
Futuro do solo
Legislação Federal
Quadro 1 - Distribuição das atribuições governamentais em relação à proteção ambiental e
planejamento de mineração.
Fonte: Adaptado de Sintoni (1994 apud REIS et al., 2005, p. 117).

O subsolo pertence a União, e o concessionário tem o direito de explorar esse
subsolo respeitando as condições legais estabelecidas.
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De acordo com Nunes (2005), o Licenciamento Ambiental de extração mineral da
classe II, deverá ser determinado pelo órgão estadual de meio ambiente ou pelo
IBAMA. Os minerais destinados a construção civil (classe II), são regulamentados
pela Resolução CONAMA nº 10/1990.
O Decreto Federal nº 97.632, de 10 de abril de 1989, estabelece ao empreendedor
minerário a apresentação ao órgão ambiental competente, o Plano de Recuperação
da Área Degradada.
A recuperação das áreas degradadas tem por objetivo o retorno do sítio degradado,
assim, as áreas degradadas pelas atividades da mineração, necessitam de
procedimentos técnicos para a recuperação das condições anteriormente existente,
visando a estabilidade do meio ambiente (BRASIL, 1989).
Cabral Junior, Obata e Sintoni (2005) afirmam que a atividade extrativa contribui
para a humanidade na forma de matérias-primas e de outras substâncias acessórias
nos mais diversos processos industriais, devido o aproveitamento dos recursos
naturais, sendo fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico.
Enquanto o número de empregos indiretos seria da ordem de 2,5 milhões, as
empresas de mineração e de transformação de bens minerais empregam
diretamente cerca de 500 mil pessoas (RICARDO; CAMPANILI, 2007).
De acordo com a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (2010), o
Município de Itaquaquecetuba, que integra a Região Metropolitana de São Paulo,
possuía, em 2010, 326. 771 habitantes. Uma análise das condições de vida de seus
habitantes mostra que em 2010, o rendimento domiciliar per capita foi de R$ 515,00
mensais em comparação com o Estado de São Paulo, que apresentou a renda de
R$ 1.080,00 mensais. No município de Itaquaquecetuba, 28,9% dos domicílios
concentram rendimentos de até meio salário mínimo per capita. Quanto à faixa
intermediária de rendimentos, estes variam de meio a três salários mínimos per
capita. Em relação à taxa de analfabetismo, atinge 5,7% das pessoas entre 15 anos
ou mais, quanto aos idosos o analfabetismo é de 24,5%, ao passo que entre os mais
jovens com a idade entre 15 a 29 anos, a proporção de analfabetos é de 1,4%.
Inicialmente, o município de Itaquaquecetuba era dedicado a agricultura de
subsistência e a partir da instalação de uma ferrovia em 1925, surgem outras
atividades, como a exploração vegetal para a produção de carvão e várias olarias de
grande significado econômico para o município. Atualmente, o município se destaca
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no Cinturão Verde da Grande São Paulo, com o cultivo de hortaliças, frutos e
legumes diversos.
Com o aumento da população urbana, o município foi se desenvolvendo frente a um
pólo industrial diversificado (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA, 2011).
Hoje o município tem forte vocação industrial, pólos que são atraídos pela Rodovia
Ayrton Senna da Silva que corta o município.
O Município de Itaquaquecetuba tem um Porto de Areia (Itaquareia Indústria
Extrativa de Minérios Ltda) onde são extraídas areia e argila desde 1959 (SARAIVA,
2010).
A mineração ao longo dos anos teve um papel importante na economia de
Itaquaquecetuba, com o repasse dos impostos, a geração de empregos e o
agregado próximo da região gerando um menor custo para a população.
De acordo com Herrmann (1990), a areia consiste em um recurso natural
socialmente indispensável para a população, pois se apresenta como uma matériaprima básica para a realização de obras públicas, como a habitação, o saneamento,
a urbanização, etc. A areia encontrada próxima as obras contribui para um melhor
preço do produto, quando não se tem a atividade minerária no município, o preço do
produto aumenta, pois obriga os responsáveis pela execução da tarefa a procurá-los
em outras regiões.
O crescimento populacional, o processo de urbanização e a modernização
aumentam a demanda por recursos minerais, contribuindo para a ampliação das
atividades de construção civil, proporcionando o desenvolvimento socioeconômico,
sendo inserido nas práticas estratégicas de desenvolvimento territorial (ANNIBELLI;
SOUZA FILHO, 2007).
Devem ser previstos, dentro do possível, a elaboração de estudos ambientais e
territoriais, pois todo o processo de utilização dos recursos provoca questões de
ordem social, ambiental e econômica.
As areias são bens minerais constituídos, predominantemente, de quartzo e
originados a partir da alteração de rochas ricas neste mineral. Há várias definições e
classificações de areia, cada uma baseada em um critério diferente, quais sejam:
granulométrico, mineralógico, textura, etc.
Segundo Guerra e Guerra (2005), areias são grãos de quartzo resultantes da
decomposição das rochas em que entra a sílica. Esses grãos de quartzo, quando
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desintegrados da rocha primitiva, são transportados por diversos agentes erosivos
externos, formando as praias, as dunas etc.
Já para Cabral Junior, Obata e Sintoni (2005), a areia caracteriza-se pela
constituição de grãos predominantemente quartzosos, que variam de tamanho, entre
2,0 mm e 0,07 mm., sendo definida como uma substância mineral granular. Outros
minerais podem estar presentes na composição das areias, como feldspato, mica,
minerais pesados, óxidos e hidróxidos de ferro, esta variedade depende da natureza
geológica do depósito.
A areia consiste no produto da desagregação de processos intempéricos de rochas
eruptivas (granito) metamórficas (gnaisse e quartzito) e sedimentares (arenito), que
foram transportadas pelas águas para as praias, os leitos dos rios e que também
sofreram alterações de agentes climáticos (HERRMANN, 1990).
De acordo com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (1990), as principais
propriedades da areia são a granulometria, o formato dos grãos, a composição e a
pureza. A tabela 1 apresenta os três tipos de areia mais conhecidos e suas
respectivas variações granulométricas.
Tabela 1 – Classificação de areia quanto à granulometria

Classes

Variação granulométrica
(mm)

Areia grossa

2,00

1, 200

Areia média

1,20

0, 420

Areia fina

0,42

0, 075

Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas (1990)

A areia para construção ou as argilas, tem um elevado significado para a sociedade,
e suprem as olarias produtoras de tijolos e telhas (TANNO; SINTONI, 2003).
Na construção de moradias, são utilizados diversos bens minerais, como areia,
argila, calcário (cimento e cal) e brita.
Para Herrmann (1990), as areias tem inúmeras variedades para as atividades
industriais, dentre as quais são citados alguns exemplos no Quadro 2, a seguir:
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Vidraria

Cerâmica

Saneamento

Perfumaria

Embalagens,
utensílios
domésticos,
etc.

Louças,
Usada em filtros Sabões e velas,
refratários,
para purificação na produção de
pastilhas
da água e
saponáceos em
esmaltadas,
tratamento de
pó e em pasta.
etc.
esgotos.
Quadro 2 - Exemplos dos diversos usos da areia.
Fonte: adaptado pela autora com dados de Herrmann (1990).

Abrasivos
Fabricação de lixas
para polimento de
vidros, metais,
mármores e
granitos, etc.

A mineração não gera muitos empregos diretos, mas é uma atividade que dá
suporte a outras indústrias de transformação.
De acordo com Alvarenga (2011) a indústria extrativa mineral foi a atividade
produtiva que registrou o maior crescimento em 2010, com alta de 15,7%, incluindo
petróleo, gás e minério.
A figura 1, a seguir, ilustra os diversos produtos e serviços empregados pela
mineração. A mineração gera um complexo investimento de infra-estrutura, como:
transporte,

energia,

serviços,

emprego,

comércio,

além

dos

compensações financeiras, contribuindo para a economia do município.

impostos

e
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Figura 1 - Empregos comuns dos bens minerais na sociedade moderna.
Fonte: National Energy Foundation, 1995 (apud TANNO; SINTONI, 2003, p.5).
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De acordo com Herrmann (1990), as atividades minerárias contribuem com as
demais atividades econômicas, conforme pode se observar no Quadro 3.

Desenvolvimento Regional

Geração de
empregos

Recolhimento de tributos

A mineração em todo o mundo é Na qualidade de indústria A mineração é contribuinte
fator de desenvolvimento regional, extrativa, a mineração dos fiscos municipais, estadual
sendo responsável pela interiorização de utiliza um contingente e federal.
efetivos pólos de desenvolvimento pequeno de empregados,
(embora temporários). É o ponto com poucas qualificações
de partida para o surgimento de técnicas.
outras atividades econômicas.
Quadro 3 - Demais atividades econômicas geradas pela mineração.
Fonte: adaptado pela autora com dados de Herrmann (1990).

A importância da mineração está no seu efeito multiplicador, gerando atividades
subseqüentes, sendo que para cada emprego direto na mineração, são gerados
aproximadamente vinte outros empregos nas atividades industriais de transformação
(HERRMANN, 1990).
A percepção imediata da sociedade, em relação à atividade mineral, consiste em
seus aspectos negativos, com a concepção de que o minerador faz barulho, buraco,
poeira, extraindo a riqueza e deixando a pobreza.
O impacto visual gerado pelo setor particularmente nas minas e atividades a céu
aberto é considerado um dano ambiental, consistindo em um dos aspectos que
contribuem para tornar o setor mineral mais sensível na sua relação com a
problemática ambiental do que qualquer outro setor econômico (REIS; BARRETO,
2001).
O setor minerário brasileiro precisa promover um relacionamento de portas abertas
com a sociedade, que deverá ser capacitada para participar dos processos
relacionados à política, legislação e fiscalização realizada pelo governo (BARRETO,
2001).
Com a relevância do setor mineral brasileiro e a preocupação da sociedade com os
impactos ambientais da atividade será necessário uma política mineral voltada para
o desenvolvimento sustentável, conciliando a mineração com a preservação
ambiental, sem perda de competitividade (REIS; BARRETO, 2001).
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No Brasil existe atualmente um movimento empresarial relacionado à crescente
preocupação com as questões sociais e ambientais, e com a adoção de posturas
éticas em suas atividades (VILELA JÚNIOR; DEMAJOROVIC, 2006, p.14).
Ser socialmente responsável consiste em atender as expectativas sociais, com
transparência, mantendo a coerência entre o discurso e a prática (ARBEX, 2003, p.
13), assim, as empresas devem desenvolver as suas ações por meio de sete
diretrizes: adotar valores e trabalhar com transparência; valorizar os empregados e
colaboradores; fazer sempre mais pelo meio ambiente; envolver os parceiros e os
fornecedores; proteger os clientes e os fornecedores; promover a comunidade, e
comprometer-se com o bem comum.
A responsabilidade das empresas não consiste apenas em maximizar lucros, mas
implica também na postura pública perante os recursos econômicos e humanos da
sociedade e a utilização desses recursos para fins sociais mais amplos (VILELA
JÚNIOR; DEMAJOROVIC, 2006).
Essa nova postura da mudança de atitude das empresas em relação ao meio
ambiente e a sustentabilidade não vem trazendo somente aumento de custos, mas
oferecendo novas oportunidades, além da inovação de práticas técnico –
operacionais, a descoberta de novos produtos, de novos inter-relacionamentos
sociais produtivos e a abertura de novos mercados (REIS; BARRETO, 2001).
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5 ITAQUAREIA E AS ATIVIDADES EXTRATIVAS DE AREIA
A empresa Itaquareia Indústria Extrativa de Minérios Ltda, localiza-se no município
de Itaquaquecetuba, realizando suas atividades desde o ano de 1959, por meio do
método de extração de cava de areia e argila.
A areia é bombeada até os silos, e após a classificação, o resíduo do processo é
utilizado para aterrar as áreas escavadas (SARAIVA, 2010).
Os bens minerais eram tributados pelo Imposto Único sobre Minerais (IUM), que
vigorou de 21-10-64 até a promulgação da Constituição de 1988, este incidia sobre
as atividades de operação da extração, tratamento, circulação, distribuição,
exportação, consumo das substâncias minerais. Do cálculo do Imposto Único sobre
Minerais (IUM) 15 % era destinado ao mercado interno, sendo que a receita
arrecadada era distribuída entre o município produtor (20%), o Estado (70%) e a
União (10%).
A Constituição de 1988 extinguiu o Imposto Único sobre Mercadorias (IUM) e criou o
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que substituiu o IUM
juntamente com a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais
(CFEM) (ROSSETE, 1996).
O ICMS é um imposto estadual, 75% de sua arrecadação é destinada ao Estado e
25% ao município (ROSSETE, 1996). De acordo com Saraiva (2010) a empresa
Itaquareia repassou ao município de Itaquaquecetuba R$ 783.341, 52 de ICMS no
ano de 2008.
A exploração de recursos minerais consiste na extração e transformação industrial
dos bens minerais, e as empresas mineradoras pagam pelo aproveitamento
econômico, de acordo com a Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Minerais (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL,
2011).
O artigo 20 da Constituição de 1988 determina que:
É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da
União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás
natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica
e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma
continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou
compensação financeira por essa exploração (BRASIL, 1988).
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Os recursos obtidos da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos
Minerais (CFEM) são distribuídos em: 23% aos Estados e ao Distrito Federal, 65%
para os Municípios produtores e 12% ao DNPM, sendo que dos 12%, 2% (que
corresponde a 0,24% do total arrecadado), será destinado à proteção ambiental nas
áreas mineradas, por meio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA) (ROSSETE, 1996).
De acordo com Saraiva (2010) a empresa Itaquareia repassou ao município de
Itaquaquecetuba R$ 109. 938,16 de CFEM no ano de 2008.
As respectivas receitas geradas com a Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Minerais (CFEM) deverão ser aplicadas em melhorias de infra-estrutura,
na

qualidade

ambiental,

na

saúde

e

educação

da

comunidade

(DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, 2011).

local
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6 RECUPERAÇÃO DA ÁREA PÓS-MINERAÇÃO
No ano de 1999, a área de duzentos e sessenta e dois mil metros quadrados, que
pertencia a empresa Itaquareia Extrativa de Minérios Ltda., foi doada a Prefeitura do
Município de Itaquaquecetuba.
O Decreto Federal nº 97.632, de 10 de abril de 1989, estabelece a obrigatoriedade
da apresentação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, determinando
que a recuperação da área degradada tenha como objetivo o retorno do sítio
degradado com a reabilitação das áreas perturbadas pela mineração (BRASIL,
1989).
De acordo com a Constituição Federal, no seu artigo nº 225, parágrafo 2º, entendese que: “[...] aquele que explorar recursos minerais, tem a obrigação de recuperar o
meio ambiente degradado” (INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO, 1992).
O disciplinamento da matéria – Decreto nº 97.632, prevê a
elaboração de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD),
a ser submetido à aprovação do Poder Público, por parte de todos os
empreendimentos de mineração, inclusive aqueles anteriores à
introdução do dispositivo constitucional (BRASIL, 1989, apud
TANNO; SINTONI, 2003, p.111).

As ações antrópicas contribuem para a degradação ambiental, comprometendo a
biodiversidade, levando a redução, a fragmentação e ao isolamento de paisagens
(BARBOSA; POTOMATI; BARBOSA, 2003).
São considerados degradação, os processos que causam danos ao meio ambiente,
cabendo aos empreendimentos minerários a apresentação do Estudo de Impacto
Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), submetendo à
aprovação do órgão ambiental competente um plano de recuperação da área
degradada.
A recuperação de áreas degradadas, integra um conjunto de ações com o objetivo
de restabelecer as condições de equilíbrio e sustentabilidade, que anteriormente
existia antes da atividade degradante (BARBOSA, POTOMATI; BARBOSA, 2003).
Uma área de mineração não se encerra quando se esgota a jazida, mas sim,
quando se conclui a recuperação da área minerada.
Na visão de Agra (2002), a recuperação das áreas degradadas é realizada em duas
etapas, primeiramente busca-se medidas para a estabilização do terreno,
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melhorando as condições físicas da área minerada, depois se inicia a recuperação
biológica, com a implantação da vegetação.
Os solos mais arenosos apresentam menores teores de matéria orgânica e
consequentemente menor Capacidade de Troca de Cátions (CTC). Ao perder a
vegetação, o teor de matéria orgânica do solo diminui, reduzindo a microbiota do
solo (BÉRGAMO, 2005), sendo necessário a análise das propriedades químicas do
solo, verificando a concentração e disponibilidade de nutrientes, o nível de pH
(acidez/alcalinidade), a salinidade da água do solo (força iônica), bem como as
toxinas (tipo e quantidade) (ARAUJO; ALMEIDA; GUERRA, 2005).
As análises de solo servem para identificar o estado de fertilidade da área
degradada, considerando um fator importante para compor o histórico desta,
facilitando a compreensão do processo de vegetação (CASAGRANDE, 2003).
Um fator importante a ser considerado antes do plantio das mudas, são as medidas
a serem adotadas para o restabelecimento do solo degradado, recolocando no solo
os nutrientes que foram perdidos por erosão e lixiviação com a supressão da
vegetação (BÉRGAMO, 2005).
Para a escolha dos critérios a serem utilizados na recuperação da área degradada,
precisa ser inicialmente levado em consideração o uso futuro que se pretende dar a
área.
No caso da antiga área de mineração de areia e argila que pertencia a empresa
Itaquareia Indústria Extrativa de Minérios Ltda. ao ser doada em 1999, a prefeitura
implantou o Parque Ecológico Municipal de Itaquaquecetuba, que surge como uma
importante estratégia de conservação da biodiversidade com o repovoamento
paisagístico da área degradada iniciada junto a Secretaria do Meio Ambiente de
Itaquaquecetuba, no ano de 2000.
O Parque Ecológico Municipal de Itaquaquecetuba está inserido em uma Área de
Proteção Ambiental (APA), cujas categorias são consideradas como espaços de
planejamento e gestão ambiental que possuem ecossistemas de importância
regional.
A fotografia 1, a seguir, ilustra o rio Tietê no entorno do Parque Ecológico Municipal
de Itaquaquecetuba.
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Fotografia 1- Rio Tietê no entorno do Parque Ecológico Municipal de Itaquaquecetuba.
Fonte: Autora

As áreas marginais ao redor dos reservatórios hídricos, cobertas ou não por
vegetação nativa, são consideradas de grande importância ecológica, possuindo a
função de preservar os recursos hídricos, bem como a preservação da paisagem,
contribuindo para a estabilidade geológica, o fluxo gênico da fauna, da flora e
assegurando o bem estar da sociedade.
As

Unidades

de

Conservação

são

consideradas

as

áreas

protegidas,

regulamentadas pela Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), nas quais se aplicam medidas
restritivas de uso do solo, com o objetivo de conservar a paisagem, a biodiversidade,
os serviços associados ao ecossistema e os valores culturais (MORSELLO, 2008).
Como na maioria das atividades, para uma revegetação bem sucedida é necessário
o entendimento claro do projeto, bem como a sua execução e o processo de
manutenção (ARAUJO; ALMEIDA; GUERRA, 2005, p. 199).
O modelo escolhido para a restauração florestal não poderá ser o mesmo para todos
os casos de recuperação, pois a escolha do modelo mais adequado depende de
diversos fatores, tais como: o nível de degradação, as condições ecológicas da área,
a disponibilidade de mudas e sementes (MARTINS, 2010a).
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De acordo com Barbosa (2002), para a recuperação das áreas degradadas algumas
medidas precisam ser levadas em consideração, entre elas o estado de
conservação ou degradação do solo em função da interferência sofrida, bem como o
comportamento biológico das espécies nativas e ainda atentar para a necessidade
da utilização da alta diversidade de espécies arbóreas nativas de ocorrência
regional.
A resolução nº 47, de 26 de novembro de 2003, da Secretaria do Meio Ambiente do
Estado de São Paulo, estabelece a recuperação de áreas degradadas com o uso de
elevada diversidade, podendo ser obtida com o plantio de mudas, técnicas de
semeadura direta, indução ou condução da regeneração natural, sendo efetivada
mediante o plantio de mudas de no mínimo 80 (oitenta) espécies arbóreas de
formação vegetal de ocorrência regional (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,
2003).
De acordo com Barbosa (2002) a maior parte dos reflorestamentos induzidos não
atende aos critérios mínimos para o restabelecimento das funções e estruturas de
uma floresta.
A disponibilidade, a qualidade e a quantidade do estoque de sementes e material
vegetativo, são considerações muito importantes nos projetos de revegetação
(ARAUJO; ALMEIDA; GUERRA, 2005, p.207).
Para Vencovsky (1987), um dos fatores que dificultam o bom desempenho dos
reflorestamentos é a oferta de sementes e mudas. A oferta de sementes e mudas de
espécies regionais que poderão contribuir para a elevada diversidade ainda é baixa,
em função de alguns problemas, entre eles; a dificuldade na identificação das
espécies arbóreas, dos viveiristas em obter informações para otimizar a produção e
comercialização das mudas, a não utilização de critérios mínimos da variabilidade
genética das espécies, além da falta de conhecimento da procedência das
sementes.
O plantio inicial de um projeto de recuperação de área degradada
deve ser bem orientado, com utilização de todos os recursos e
conhecimentos possíveis para cada situação (tipo de degradação,
existência de sementes e maciços florestais nas proximidades, alta
diversidade e a sucessão natural (BARBOSA et al.; 2003, p. 149).

O modelo de plantio, utilizando inicialmente as espécies rasteiras baseado nos
princípios da sucessão ecológica, conduzirá o estabelecimento de uma comunidade
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estável (KAGEYAMA, 2003). A sucessão vegetal consiste na variação ou mudança
da composição das espécies na área a ser recuperada ao longo do tempo
(ARAUJO; ALMEIDA; GUERRA, 2005, p.211).
No modelo sucessional as espécies devem ser introduzidas em uma sequência,
iniciando com as espécies rasteiras, que contribuirá para a melhoria das condições
do solo, em seguida as pioneiras, as secundárias iniciais, tardias e climácicas. As
espécies iniciais colaborarão para o sombreamento adequado das espécies finais da
sucessão. As espécies pioneiras darão as condições de sombra às espécies
climáticas,

enquanto

sombreamento

que

parcial

às

as

espécies
secundárias

secundárias
tardias

iniciais,

fornecerão

(KAGEYAMA;

o

CASTRO;

CARPANEZZI, 1989).
O plantio inicial caracteriza-se como a primeira etapa do processo, que receberá
contribuições do acaso, cujos ajustes mais finos devem ocorrer por parte da própria
natureza (BARBOSA et al., 2003, p.150).
Assim, a recuperação de áreas degradadas deveria ser um compromisso, com o
objetivo do restabelecimento, da conservação e manutenção da biodiversidade.
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7 INICIATIVAS PARA RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Foram realizadas na presente pesquisa, as seguintes atividades:
a) avaliação da recuperação parcial da área;
b) avaliação da percepção ambiental da comunidade, com a aplicação de
questionários que foram aplicados a trinta e três (33) alunos do quarto ano
que visitaram a Escola Municipal Ambiental Nelson Barreto da Silva, a vinte
e quatro (24) alunos do quarto ano que estudam na Escola Municipal
Integral Vereador Augusto dos Santos, e a dezesseis (16) pais dos alunos
da Escola Integral;
c) criação de um roteiro a ser aplicado em áreas pós-mineradas que
reabilitaram a área com a implantação de parques ecológicos ou áreas
verdes.
7.1 Avaliação da recuperação proposta da área
A área em estudo localiza-se no município de Itaquaquecetuba, compreendendo
uma área de 232.963m² (duzentos e trinta e dois mil, novecentos e sessenta e três
metros quadrados), sobre as coordenadas geográficas: 23º 28’40’’ de latitude e 46º
20’ 57’’ de longitude.
Trata-se de uma área escavada que pertencia a empresa Itaquareia Indústria
Extrativa de Minérios Ltda., a qual serviu de suporte para a extração de areia e argila
e no ano de 1999, foi doada a Prefeitura do Município de Itaquaquecetuba, que
implantou o Parque Ecológico. Em outubro de 2008 concretizou-se a escritura legal
do Parque Ecológico Municipal de Itaquaquecetuba (PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAQUAQUECETUBA, 2004 apud BÉRGAMO, 2005).
A figura 2, a seguir, ilustra o Porto de Areia e o Parque Ecológico do Município de
Itaquaquecetuba.
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Porto de Areia

Parque
Ecológico

Figura 2- Porto de Areia e o Parque Ecológico do Município de Itaquaquecetuba.
Fonte: Adaptado pela autora com dados do Google Earth (2011a)

No ano de 2000 a Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de
Itaquaquecetuba, iniciou o processo de recuperação ambiental da área, com o plano
de revegetação.
A figura 3, a seguir, ilustra o processo inicial de recuperação do Parque Ecológico da
Prefeitura de Itaquaquecetuba.
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Figura 3- Processo de recuperação do Parque Ecológico do Município de Itaquaquecetuba.
Fonte: Adaptado pela autora com dados do Google Earth (2011b).

Devido à atividade minerária, tanto a cobertura vegetal, como o solo e o subsolo são
removidos, e consequentemente são perdidos os propágulos e as sementes,
responsáveis pela atividade biológica. Dessa forma a revegetação e a recolonização
da micro e mesofauna do solo ficam prejudicadas (RUIVO, 1998).
Para que a revegetação seja bem sucedida, é necessário inicialmente ser analisado
o local que será recuperado, com a identificação do solo, da vegetação nativa, do
clima, avaliando todos os fatores que poderiam afetar no desenvolvimento e
crescimento da vegetação (ARAUJO; ALMEIDA; GUERRA, 2005).
Existem vários modelos a serem utilizados para a recuperação da vegetação de uma
área degradada, mas eles não podem ser considerados ideais para todos os casos,
devido a vários fatores ambientais que podem interferir no comportamento das
espécies (MARTINS, 2010a).
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Uma boa prática a ser considerada para a fase final de recuperação da superfície
seria o uso direto da serrapilheira, devido a sua grande diversidade de espécies
nativas herbáceas, arbustivas e arbóreas, tratando-se de um verdadeiro banco de
sementes que se encontra no ambiente natural (INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, 1990).
A Universidade Federal de Viçosa vem testando a utilização de galhadas, ou seja,
os restos vegetais (galhos, folhas e material reprodutivo) para a revegetação (Figura 4).

Figura 4 - Restos de vegetação enleirados.
Fonte: Reis et al. (2003, p.33)

As leiras de galharia incorporam matéria orgânica no solo, contribuindo para o
melhoramento do solo, além de constituir abrigos e microclima adequados para
diversos animais, como roedores, cobras e avifauna, pois são locais para ninhos e
alimentação (REIS; ESPÍNDOLA; VIEIRA, 2003).
O material vegetal será depositado em pilhas ou em leiras dentro de grandes áreas
degradadas, formando ilhas de restos vegetais. Com a decomposição do material
vegetal, a matéria orgânica e os nutrientes são incorporados no solo, cobrindo a
braquiária e reduzindo a competição com as outras mudas (MARTINS, 2010a).
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Esse processo tende a proteger o solo, aumentando a biodiversidade, restaurando a
cobertura florestal na área degradada, e contribuindo inicialmente para o sucesso do
reflorestamento.
A vegetação também poderá ser introduzida de diversas maneiras, mas depende
das condições do local, dos objetivos de estabilização, dos custos e de outros
fatores (ARAUJO; ALMEIDA; GUERRA, 2005).
Em geral, espécies de crescimento rápido estabilizam o local, retém os nutrientes,
controlam a erosão, a lixiviação, protegendo o solo de tal forma que as espécies
nativas invadem a área com sucesso e passam a dominar o local com o tempo
(SOUZA, 2004).
A Resolução nº 47 da Secretaria do Meio Ambiente (2003) estabelece o
reflorestamento heterogêneo, considerando a sucessão ecológica de grande
importância para o estabelecimento da fauna e flora local.
O reflorestamento heterogêneo, baseia-se no plantio de várias espécies, próximo ao
que ocorre naturalmente, permitindo a auto-renovação da floresta implantada
(BARBOSA; MANTOVANI, 2000).
Para a Secretaria do Meio Ambiente (2000 apud BÉRGAMO, 2005), o plantio
heterogêneo consiste na prática de se plantar o conjunto de diferentes espécies
numa mesma área, recriando condições mais próximas possível das florestas
naturais. Para melhorar o repovoamento vegetal, devem ser considerados alguns
aspectos

importantes

relacionados

à

sucessão

secundária,

tais

como:

a

disponibilidade de sementes do local (banco de sementes) e da região (fonte de
sementes), a implantação de viveiros florestais e utilização de técnicas adequadas à
produção de sementes, a seleção das espécies a serem utilizadas nos diferentes
estágios de sucessão vegetal, as suas características ecofisiológicas e seus habitats
naturais, como também a colheita de sementes, estabelecendo matrizes e maciços,
possibilitando a diversidade específica, e a variabilidade genética entre os
indivíduos.
No artigo segundo da Resolução nº 47 da Secretaria do Meio Ambiente (SMA), a
recuperação florestal de áreas degradadas nas formações de floresta ombrófila,
floresta estacional semidecidual e savanas florestais (cerradão), será efetivada com
o plantio de mudas de, no mínimo 80 (oitenta) espécies arbóreas das formações
vegetais de ocorrência regional.
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Atualmente a Resolução nº 47 de 26 de novembro de 2003 da Secretaria do Meio
Ambiente do Estado de São Paulo foi alterada pela Resolução nº 008 de 7 de março
de 2007, fixando os critérios para o reflorestamento heterogêneo de áreas
degradadas, e estabelece:
Artigo 6˚ § 1˚- Em relação ao número de espécies a ser utilizado nas
situações de plantio: a. devem ser utilizadas, no mínimo, 20% de
espécies zoocóricas nativas da vegetação regional;
b. devem ser utilizadas, no mínimo, 5% de espécies nativas da
vegetação regional, enquadradas em alguma das categorias de
ameaça (vulnerável, em perigo, criticamente em perigo ou
presumivelmente extinta);
c. nos plantios em área total, as espécies escolhidas deverão
contemplar os dois grupos ecológicos: pioneiras (pioneiras e
secundárias iniciais) e não pioneiras (secundárias tardias e
climácicas), considerando-se o limite mínimo de 40% para qualquer
dos grupos, exceto para a savana florestada (cerradão).
No § 2˚ do mesmo artigo, em relação ao número de indivíduos a
serem utilizados nas situações de plantio:
a. o total dos indivíduos pertencentes a um mesmo grupo ecológico
(pioneiro e não pioneiro) não pode exceder 60% do total dos
indivíduos do plantio;
b. nenhuma espécie pioneira pode ultrapassar o limite máximo de
20% de indivíduos do total do plantio;
c. nenhuma espécie não pioneira pode ultrapassar o limite máximo
de 10% de indivíduos do total do plantio;
d. dez por cento (10%) das espécies implantadas, no máximo,
podem ter menos de doze (12) indivíduos por projeto (SECRETARIA
DO MEIO AMBIENTE, 2007).

As espécies pioneiras tem o tempo de vida curto, em média inferior a 10 anos e
após a sua morte, ela poderá deixar grandes espaços abertos, favorecendo à
infestação de gramíneas agressivas, por isso o número de espécies pioneiras não
poderá ser muito superior as demais espécies (MARTINS, 2010a).
Com os levantamentos realizados na área, foram observados diversos fatores que
estão impedindo o livre desenvolvimento das mudas já plantadas; dentre eles, a falta
de coroamento (limpeza do mato ao redor da planta), podas, adubação, tutoramento;
por este motivo, 20% (vinte por cento) da área plantada, deverá ser replantada,
conforme informações recebidas junto a administração do parque (PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA, 2004, apud BÉRGAMO, 2005).
O sucesso de um projeto de recuperação vegetal depende também de alguns
fatores, entre eles, manutenção, proteção do solo, limpeza da área, entre outros.
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A figura 5, a seguir, ilustra o estágio inicial de recuperação da área degradada no
Parque Ecológico Municipal de Itaquaquecetuba.

Figura 5 - Estágio inicial de recuperação da área degradada no Parque Ecológico
da Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba.
Fonte: Autora.

De acordo com a figura 5, utilizou-se a técnica de coroamento ao redor da cova das
espécies arbóreas para proteger o solo, entretanto, deve-se realizar um
monitoramento das mudas e, quando necessário, realizar novo coroamento para
evitar a competição.
As gramíneas podem ser fundamentais no primeiro processo de restauração, devido
a sua alta capacidade de colonização, o que contribui para a produção de matéria
orgânica e melhora da qualidade do solo (REIS; ESPÍNDOLA; VIEIRA, 2003), porém
a competição com gramíneas pode tornar a regeneração natural mais lenta,
comprometendo a sobrevivência das demais espécies de plantas.
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Na figura 6, abaixo, observa-se a infestação de espécies competidoras, que sendo
muito agressivas, podem impedir a regeneração natural das espécies arbustivoarbóreas.

Figura 6 - Presença de espécie competidora no Parque Ecológico da Prefeitura
Municipal de Itaquaquecetuba.
Fonte: Autora.

O capim gordura (Melinis minutiflora), é uma espécie característica do grupo das
colonizadoras de solos degradados, que contribui para a grande quantidade de
matéria orgânica no solo, mas o seu crescimento agressivo dificulta o
desenvolvimento de outras espécies, comprometendo o processo de sucessão
secundária (DAVIDE, 1994).
Deverão ser removidas as gramíneas e braquiárias da área, deixando o solo exposto
e em seguida realiza-se a semeadura de espécies arbóreas pioneiras de rápido
crescimento, o que contribuirá para o processo de regeneração florestal. Pode-se
estimular o crescimento de espécies arbóreas em áreas invadidas por gramíneas,
através da abertura de clareiras ao redor das plantas existentes na área, assim,
eliminando as espécies competidoras (MARTINS, 2010a).

48

Por meio das roçadas nas entrelinhas das plantas poderá ser retirado o mato,
quando este estiver com a altura de 50 centímetros e após 60 dias inicia-se o
replantio das mudas para a reposição das plantas que morreram (SECRETARIA DO
MEIO AMBIENTE, 2009).
De acordo com Martins (2010a), o replantio representa um fator extremamente
importante, devendo ser realizado em duas etapas:
 1ª etapa: o replantio em cerca de dois meses do plantio e dentro do
período chuvoso;
 2ª etapa: o replantio deverá ser realizado no ano seguinte, no início da
estação chuvosa, com espécies pertencentes ao mesmo grupo funcional, e
caso não seja possível o replantio de espécies do mesmo grupo, o
importante será manter um controle das espécies plantadas.
Com

a

cobertura

arbórea

formada,

as

espécies

pioneiras

agressivas

e

sombreadoras conseguem recobrir rapidamente o solo, contribuindo para o controle
das gramíneas invasoras, além da formação do sistema radicular profundo,
garantindo a sobrevivência das espécies (MACEDO, 1993).
Nas áreas com domínio de espécies dos estágios iniciais de sucessão poderá ser
realizado o plantio de enriquecimento (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 2009).
De acordo com Martins (2010a), em algumas situações, a única alternativa para se
restaurar a diversidade e a estrutura da floresta, seria o plantio para o
enriquecimento, contribuindo para acelerar a sucessão, tornando-a mais atrativa à
fauna.
No local estudado observa-se a área com clareira. As clareiras consistem em áreas
abertas, que foram provocadas pela morte e queda das árvores.
A figura 7, a seguir, ilustra a área com clareira.
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Figura 7- Área com clareira.
Fonte: autora.

As clareiras ou áreas abertas podem contribuir para a proliferação de gramíneas
exóticas. Assim, as sugestões para o adensamento e o plantio de enriquecimento
estimularão a sucessão nessa área (MARTINS, 2010b).
O objetivo do plantio de enriquecimento consiste em melhorar a qualidade de
regeneração. Apresentando-se como uma alternativa para se restaurar a diversidade
da floresta, acelerar a sucessão ecológica e torná-la mais atrativa à fauna, sendo
recomendado para fragmentos florestais em estado variado de degradação e de
regeneração, podendo ser feito por mudas ou por sementes (MARTINS, 2010a).
Atualmente o parque ecológico está realizando o repovoamento paisagístico,
desenvolvendo um amplo programa permanente de educação ambiental incluindo
empresários, Organizações Não Governamentais (ONG`s) e escolas públicas.
A figura 8 ilustra a área atual com o desenvolvimento de algumas espécies
plantadas e as gramíneas.
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Figura 8- Área atual com algumas espécies plantadas e gramíneas.
Fonte: autora.

O planejamento das áreas pós-mineradas requer um maior conhecimento dos
componentes do ecossistema e do seu comportamento.
A seguir será apresentado na figura 9 um esquema representado de forma resumida
algumas sugestões para a melhoria do desenvolvimento dos projetos de
revegetação já implantados.
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1ª etapa: Transposição de Galhada

2ª etapa: Tratos Culturais

3ª etapa: Plantio de Enriquecimento

- Proteção do solo.

- Manutenção;
- Coroamento;
- Limpeza da área.

- Remoção das gramíneas e
Braquiária;
- Replantio;
- Estimular o crescimento de
espécies arbóreas em áreas
invadidas por gramíneas.

Figura 9 - Esquema com a representação dos fatores que contribuirão para a melhoria do
desenvolvimento dos projetos de revegetação já implantados.
Fonte: Adaptado pela autora, com dados de Araujo, Almeida e Guerra (2005); Davide
(1994); Macedo (1993); Martins (2010); Reis, Espíndola e Vieira (2003); Secretaria
do Meio Ambiente (2009); Souza (2004).

Alguns projetos de recuperação de áreas degradadas não obtiveram sucesso devido
à baixa utilização de espécies, uma vez que a alta diversidade de espécies contribue
para o aumento da capacidade de recuperação de possíveis distúrbios, melhorando
a ciclagem dos nutrientes, proporcionando a proteção do solo.
Com a utilização de poucas espécies a área estará suscetível aos ataques de
pragas e doenças, assim, cedendo o espaço para a proliferação de gramíneas
(MARTINS, 2010b).
O reflorestamento com a alta diversidade de espécies dará condições para o
desenvolvimento de novas espécies que, trazidas por animais frugívoros ou
dispersores de sementes, se estabelecem no local, auxiliando na recuperação da
área degradada (MELO et al, 2002).
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7.2 Percepção ambiental dos alunos
Para a coleta de dados, utilizou-se como instrumento de pesquisa questionário com
roteiro estruturado, composto de perguntas fechadas (múltipla escolha) para
identificar a percepção ambiental referente as concepções que os trinta e três (33)
alunos do quarto ano/ciclo 1 que visitaram a Escola Municipal Ambiental Nelson
Barreto da Silva e os vinte e quatro (24) alunos do quarto ano/ciclo 1 que estudam
na Escola Integral Vereador Augusto dos Santos, possuem em relação ao meio
ambiente com a implantação e revegetação do Parque Ecológico Municipal de
Itaquaquecetuba, materializada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de
Itaquaquecetuba, bem como a contribuição da educação ambiental para a formação
de cidadãos mais conscientes de suas atitudes perante as questões ambientais, por
meio das atividades de educação ambiental, desenvolvidas no Parque Ecológico do
Município de Itaquaquecetuba.
Também, foram elaboradas questões abertas, para que os mesmos pudessem
expressar suas opiniões e expectativas para o desenvolvimento de ações
educativas, bem como a utilização do espaço do Parque Ecológico, representado
pelo valor paisagístico da área recuperada (APÊNDICE A).
7.3 Aplicação do questionário para a coleta de dados da percepção ambiental da
comunidade
O uso futuro das áreas pós-mineradas poderá ser uma forma de amenizar ou
reverter o problema ocasionado pela alteração ambiental.
Com a criação do Parque Ecológico Municipal, a antiga área alterada pela
mineração surge com uma nova função, proporcionando aos itaquaquecetubenses
uma opção de lazer, melhorando a qualidade de vida desta população e orientando
seus moradores para a consciência e a proteção ambiental.
Com o desenvolvimento econômico e a concentração urbana surge a necessidade
de espaços livres e verdes para o lazer, a recreação e conservação dos recursos
naturais (MORSELLO, 2008).
O Parque Ecológico do Município de Itaquaquecetuba apresenta um conjunto
heterogêneo de formas naturais e artificiais com áreas verdes protegidas, que por
meio da Secretaria do Meio Ambiente, da Escola Ambiental Nelson Barreto da Silva
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e da Escola Integral Vereador Augusto dos Santos, tem apresentado algumas
iniciativas de caráter ambiental.
Os parques urbanos são representados por espaços importantes para a
conservação dos elementos naturais, contribuindo para a melhoria da qualidade do
ar, da água com a proteção dos mananciais, para amortecer os ruídos e embelezar
o ambiente, entre outros.
Por meio do contato direto com os elementos da natureza, os cidadãos
compreendem melhor os processos naturais, e utilizam as informações adquiridas
para a contribuição da conservação dos recursos naturais e do ambiente urbano, e
assim para a construção da consciência ecológica (SILVA, 2003).
No estudo das relações sociedade-natureza, não devem ser considerados apenas
os aspectos ambientais naturais e suas fragilidades, mas precisam estar envolvidas
as análises das questões sociais, culturais e econômicas (ROSS, 2006).
A distribuição dos recursos naturais pelo mundo, não solucionará os problemas
relacionados ao meio ambiente em sua totalidade, sendo necessária a formação de
cidadãos conscientes para atuarem de maneira significativa em relação aos seus
direitos e deveres para com o meio ambiente (MARQUES; CARNIELLO; GUARIM
NETO, 2010).
Portanto, a percepção consiste no primeiro passo do processo para a formação do
conhecimento. Dela dependem os aspectos teóricos e as aplicações práticas
(COIMBRA, 2004).
A percepção consiste no ponto de vista individual, no qual cada pessoa, percebe,
reage e responde diferentemente as ações sobre o ambiente em que vivem
(MARQUES; CARNIELLO; GUARIM NETO, 2010).
Para Tuan (1980) a percepção ambiental varia de indivíduo para indivíduo, de grupo
para grupo, pois está ligada à cultura, apesar de todos os indivíduos compartilharem
percepções comuns, porque possuem órgãos perceptivos similares.
De acordo com Melazo (2005), por meio dos sentidos humanos: visão, olfato,
paladar, audição e tato, cada indivíduo atribui valores e significados ao meio
ambiente, através destes estímulos ocorre a formação das idéias e da compreensão
do mundo que os rodeia.
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Com a aplicação do questionário aos trinta e três (33) alunos que visitaram a Escola
Municipal Ambiental Nelson Barreto da Silva e aos vinte e quatro (24) alunos da
Escola Integral Vereador Augusto dos Santos e também aos dezesseis (16) pais de
alunos da escola integral, visamos identificar as diferentes concepções de cada
grupo de indivíduos sobre o meio ambiente, que, por muitas vezes apresentam
concepções distorcidas, considerando o meio ambiente como o conjunto de fatores
abióticos e bióticos, deixando de inserir o homem aos demais componentes do
ambiente. O que constitui uma sociedade que não conhece o meio ambiente em sua
totalidade, e em vista disto as atividades de educação ambiental teriam a função de
buscar a reintegração do homem ao meio ambiente.
Para Oliveira e Vargas (2009), será preciso resgatar e estimular novos sentidos de
percepção do ambiente, inserindo o homem como ser integrante e co-responsável
pelo ambiente.
7.4 Educação Ambiental no Parque Ecológico do Município de Itaquaquecetuba
A temática ambiental surgiu impulsionada pelo trabalho da bióloga Rachel Carson
em 1962, com a publicação do livro Primavera Silenciosa, no qual a autora
denunciava o quadro de devastação que estava ocorrendo em várias partes do
mundo, devido ao modelo de desenvolvimento econômico adotado por vários países
(DIAS, 2004).
No ano de 1972 em Estocolmo realizou-se a Conferência das Nações Unidas sobre
o Meio Ambiente Humano, com propostas de implantação de bases para o novo
entendimento a respeito das relações entre o ambiente e o desenvolvimento, sendo
que um dos princípios recomendados neste evento referiu-se sobre a educação
ambiental interdisciplinar, cujo objetivo consistiu em preparar o homem para viver
em harmonia com o meio ambiente (BARBIERI, 2003).
Como os problemas ambientais são complexos, faz-se necessário o envolvimento
de pessoas de diferentes formações; por meio dos diversos conhecimentos de forma
integrada, buscando as soluções para os diversos problemas (PHILIPPI JUNIOR;
ROMÉRIO; BRUNA, 2004).
Em 1977 em Tibilisi, na Geórgia, ocorreu a Conferência Intergovernamental de
Educação Ambiental, constituindo um marco histórico para a evolução da educação
ambiental (DIAS, 2004).
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A proposta apresentada pela Conferência de Tibilisi caracterizou-se por apresentar
uma educação ambiental integrada, que envolvesse a coletividade (HAMMES;
FERRAZ, 2003).
Na Conferência de Tibilisi, a educação ambiental conceituou-se como:
“[...] um processo permanente no qual os indivíduos e a comunidade
tomam consciência do seu meio ambiente e adquirem o
conhecimento, os valores, as habilidades, as experiências e a
determinação que os tornam aptos a agir individual e coletivamente,
e resolver os problemas ambientais” (TELLES et al., 2002, p. 34).

Com a aplicação do questionário aos alunos da Escola Municipal Ambiental Nelson
Barreto da Silva, representada por um modelo de educação ambiental não formal,
buscou-se identificar a contribuição das atividades de educação ambiental
(intencionalmente organizadas) para a conscientização ambiental dos alunos que
visitaram o Parque Ecológico do Município de Itaquaquecetuba.
O mesmo questionário aplicou-se aos alunos da Escola Integral Vereador Augusto
dos Santos, representada pela educação ambiental integrada ao modelo do sistema
formal de ensino, buscando identificar a contribuição das atividades interdisciplinares
em educação ambiental, para a conscientização ambiental dos alunos.
A escolha para aplicar os questionários aos alunos do quarto ano, que tem em
média entre 9 (nove) a 10 (dez) anos, teve como referência os períodos do
desenvolvimento intelectual da criança por faixa etária.
A criança entre os 8 (oito) a 11 (onze) anos apresenta a capacidade de: observar,
comparar, organizar, associar, ordenar, classificar, combinar; trabalhando com o que
se coloca para pensar, argumentando e generalizando (TELLES et al., 2002).
Aplicou-se também um questionário aos pais de alunos da Escola Integral Vereador
Augusto dos Santos, que representaram o sistema informal de ensino, visando
identificar a conscientização ambiental segundo os seus valores e crenças.
O quadro 4 a seguir apresenta as diferentes formas de ensino.
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Educação Formal

Educação Não Formal

Educação Informal

Presente no ensino escolar Presente em qualquer tentativa Aquela na qual qualquer
inst itucionalizada,
cronologicamente

gradual

hierarquicamente estruturada

educacional

organizada

e pessoa adquire e acumula

e sistematizada, e que normalmente conhecimentos através de
se realiza fora dos quadros experiências
do sistema formal de ensino

diárias

em

casa, no trabalho, no lazer.

Quadro 4 - Diferentes formas de ensino.
Fonte: adaptado pela autora com dados de Bianconi e Caruso (2005).

O propósito desta análise de acordo com as categorias das diferentes formas de
ensino (educação formal, educação não formal, educação informal), se justifica pelo
reconhecimento do aproveitamento de todos os meios públicos e privados, das
diferentes modalidades de educação extra-escolar, dos meios de comunicação, tudo
em pró de um bem comum para o desenvolvimento eficaz da educação ambiental.
De acordo com a Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação
ambiental, no seu primeiro artigo entende-se, que a educação ambiental constitui um
processo que contribuirá para a construção de conhecimentos, habilidades,
competências, valores sociais e consequentemente permitirá ao indivíduo e/ou a
coletividade mudanças de atitudes em relação ao meio ambiente (BRASIL, 1999).
Um dos principais objetivos da educação ambiental consiste no fortalecimento da
cidadania (HAMMES; FERRAZ, 2003), ela deverá favorecer os processos que
permitam aos indivíduos e aos grupos sociais ampliarem suas percepções e
conscientemente a necessidade de mudanças (DIAS, 2004, p. 122).
Para Tan Gein (2005), a construção de um processo educativo em que as pessoas
possam exercer suas opções éticas, respeitar a cultura do outro, estimulando a ação
transformadora, poderá ser realizado através da alegria, pois ela resgata a
esperança.
Assim, a educação tem um papel fundamental para o estabelecimento desta alegria,
por meio de um processo educativo prazeroso.
A Escola Municipal Ambiental Nelson Barreto da Silva e a Escola Integral Vereador
Augusto dos Santos, ambas localizadas no Parque Ecológico Municipal de
Itaquaquecetuba, dispõem de diversos caminhos e várias ferramentas (espaço,
paisagem, vegetação, entre outros) que poderão ser utilizados na transformação do
conhecimento, por meio da diversão, conduzindo os alunos á reflexão.
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Um desses caminhos muito utilizado até de forma intuitiva, é a arte.
Ela possui vários ramos: a dança, o teatro, a pintura, a escultura, o
criar. As práticas artísticas conseguem transformar a imaginação em
poder criativo e devolver as pessoas a ação transformadora, em vez
de um destino inexorável. (TAN GEIN, 2005, p. 468).

A palavra educação, do vocábulo latino educare, significa transformar, conduzir de
um lugar para o outro, extraindo o que os indivíduos apresentam de melhor em si
(PHILIPPI JUNIOR; PELICIONI, 2005, p. 422).
As atividades de educação ambiental realizadas nas duas escolas, poderiam no
primeiro momento apontar a percepção dos alunos em relação ao contexto
ambiental, depois oferecer conhecimentos por meio das atividades de educação
ambiental, e a partir dos conhecimentos adquiridos, atribuir atividades que
possibilitarão o desenvolvimento das habilidades dos alunos.
A aquisição de habilidades contribui para sensibilizar, conduzindo o indivíduo ou
grupo a uma ação, ou seja, na participação ativa de tarefas em busca de soluções
(DIAS, 2004).
Aprender a fazer significa o preparo para a aquisição de uma profissão, como
também consiste em adquirir competência para enfrentar situações quase sempre
imprevisíveis na vida (PELICIONI, 2004, p. 460).
O fortalecimento da cidadania se dá com a contextualização do conhecimento
construído sobre o ambiente próximo (HAMMES; FERRAZ, 2003, p. 7),
considerando as realidades sociais, econômicas, políticas, culturais e ecológicas.
De nada adianta ficar falando de efeito estufa, camada de ozônio, matança das
baleias, destruição da Amazônia, entre outros assuntos, se a realidade local não for
considerada (DIAS, 2004, p. 118).
Algumas experiências indicaram que essa contribuição social, ao estudar os
problemas de interesse da comunidade, reduz a evasão escolar, o índice de
reprovação e estimula a comunidade a colaborar (HAMMES; FERRAZ, 2003, p. 8).
Assim, a aplicação dos questionários aos alunos da Escola Municipal Ambiental
Nelson Barreto da Silva, aos alunos da Escola Integral Vereador Augusto dos
Santos e aos pais de alunos da Escola Integral, visam identificar a percepção
ambiental e consultar os anseios dos alunos e da comunidade local.

58

7.5 Dados obtidos com a Escola Municipal Ambiental Nelson Barreto da Silva
Inaugurada no dia seis de novembro de 2009, a escola caracteriza-se por uma
iniciativa educacional visando estimular ações e valores que conduzam a
conservação e o uso racional do patrimônio ambiental (Informação verbal)2.
A escola recebe diariamente duas turmas de alunos oriundos de diversos pontos do
município, e realiza as seguintes atividades:
•

desenvolve oficinas pedagógicas, palestras, debates e outros eventos a
todos os profissionais da educação;

•

elabora pesquisas, seleciona e difunde materiais necessários à melhoria do
ensino ambiental;

•

oferece condições e suporte técnico (biólogos e pedagogos) para que as
escolas executem seus próprios projetos ambientais;

•

dispõe para empréstimo ou doações: DVDs, banners, folhetos e outros
materiais com temáticas de relevância para o conhecimento dos munícipes;

•

desenvolve o Projeto Horta Escolar: implantado em 13 escolas do
município.

As atividades desenvolvidas na Escola Municipal Ambiental Nelson Barreto da Silva,
proporcionam aos alunos o aprendizado de temas atuais, buscando desenvolver
valores básicos de preservação.
No mês de setembro de 2010, foi aplicado o questionário (APÊNDICE A) aos alunos
da Escola Municipal Ambiental Nelson Barreto da Silva.
A primeira pergunta apresentada buscou identificar o que os alunos observaram no
Parque Ecológico, este tipo de análise tem como objetivo a compreensão da
realidade ambiental local, cujos resultados são apresentados no gráfico 1, a seguir.

2 Informação fornecida por Geralda da Luz Leal em Itaquaquecetuba, 2010.
Para esta pesquisa foi aplicado um questionário (APÊNDICE A) aos trinta e três alunos do
quarto ano, que visitaram a Escola Municipal Ambiental Nelson Barreto da Silva, que se
localiza no Parque Ecológico do Município de Itaquaquecetuba.
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Gráfico 1 - Percepção da paisagem realizada pelos alunos visitantes do Parque Ecológico
Fonte: Elaborado pela autora

Indagados sobre o que observaram no Parque Ecológico, como apontado no gráfico
1, 100% dos alunos respondeu que observou os lagos e o vento, 98% a
luminosidade do sol, mostrando a interação das atividades ambientais realizadas
pela escola de educação ambiental, contribuindo para o conhecimento do ambiente
próximo, atuando na realidade local, conscientizando sobre o meio ambiente com o
seu papel fundamental para todos os aspectos da manutenção da vida na Terra.
Na segunda pergunta, questionou-se sobre a conservação ambiental do Parque
Ecológico, este tipo de análise tem como objetivo identificar a compreensão dos
alunos acerca do parque ecológico e dos conceitos ambientais discutidos durante a
visita.
Os resultados são apresentados no gráfico 2, a seguir.
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Gráfico 2 - Conhecimento dos alunos visitantes sobre a conservação da área.
Fonte: Elaborado pela autora.

Com base nos dados analisados no gráfico 2, identifica-se que 82% dos alunos
respondeu que o Parque Ecológico está conservado.
As atividades ambientais vivenciadas na escola e no parque ecológico contribuem
para melhorar a percepção ambiental, a compreensão da inter-relação dos
problemas ambientais, conduzindo a reflexão de que a conservação dos recursos
naturais influi na qualidade de vida.
A questão levantada na terceira pergunta, referiu-se ao conhecimento dos alunos
sobre o Parque Ecológico Municipal, este tipo de análise tem como objetivo
identificar se o Parque Ecológico será considerado um local atrativo, pois apresenta
uma grande área, podendo ser utilizada para diferentes interesses: lazer,
divertimento, descanso e desenvolvimento social.
Os resultados são apresentados no gráfico 3, a seguir.

61

Gráfico 3 - Conhecimento do Parque Ecológico antes da visita
Fonte: Elaborado pela autora

De acordo com os dados analisados no gráfico 3, 97% dos alunos respondeu que já
conhecia o Parque Ecológico, antes da visita á escola.
Dos 97% dos alunos que já conheciam o Parque Ecológico, pode-se ter como
argumento a localização, uma vez que a maioria destes alunos residem no centro,
próximo à localização do Parque Ecológico.
A questão sobre freqüência de visitas ao Parque Ecológico tem como objetivo
identificar a função do Parque Ecológico, podendo ser de caráter educacional, para
o lazer, cultural e outros, cujos resultados são apresentados no gráfico 4, a seguir.
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Gráfico 4 - Frequência das visitas realizadas pelos alunos visitantes.
Fonte: Elaborado pela autora.

De acordo com os dados no gráfico 4, 64% dos alunos visitaram o Parque Ecológico
mais de três vezes.
Estas visitas estão associadas a alguns atrativos do parque, representados pela
quadra esportiva, onde jovens jogam futebol e também pela área onde os meninos
soltam pipa.
A quinta pergunta questionou sobre o que mais chama a atenção dos alunos no
Parque Ecológico. Este tipo de análise tem como objetivo identificar a percepção
ambiental entre a natureza e as ações antrópicas, contribuindo para uma visão
crítica da realidade local, cujos resultados são apresentados no gráfico 5, a seguir.
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Gráfico 5 - Identificação sobre o que mais chama a atenção dos alunos visitantes.
Fonte: Elaborado pela autora.

Com base nos dados analisados no gráfico 5, 89% dos alunos responderam que a
grande quantidade de árvores apresenta o que mais chama a atenção, 85% a ação
do homem e 79% o ar limpo.
Observa-se que a maioria dos alunos identificou alguns fenômenos, porque a visita
acontece em apenas duas horas, devido ao ônibus ser da prefeitura, e necessidade
de retornar para o atendimento das demais escolas municipais.
A indagação sobre o que mais chamou a atenção dos alunos visitantes na oficina do
Parque Ecológico, tem como objetivo destacar as atividades mais atrativas e buscar
adaptar as que foram menos solicitadas para serem mais motivadoras.
As atividades realizadas em sala de aula incentivam a participação, a
responsabilidade, a solidariedade e a equidade.
O gráfico 6 a seguir identifica os resultados do que mais impressionou os alunos
visitantes na oficina da Escola Municipal Ambiental Nelson Barreto da Silva.
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Gráfico 6 - Destaque do que mais impressionou os alunos visitantes na oficina.
Fonte: Elaborado pela autora.

De acordo com os dados do gráfico 6, 90% dos alunos respondeu que a sala de
reciclagem os impressionou. O envolvimento dos alunos com questões relacionadas
a

reciclagem,

estimula

a

criatividade,

contribuindo

para

buscar

soluções

relacionadas ao lixo, estimulando também novos hábitos e valorizando o patrimônio
ambiental.
Considera-se significativo também os 68% dos alunos que respondeu que as
atividades realizadas na oficina do Parque Ecológico apresentam o que mais
chamou a atenção. As atividades ambientais realizadas na oficina contribuem para o
processo de construção do conhecimento ambiental, sensibilizando o aluno sobre o
papel do cidadão na preservação do meio ambiente, como necessidade de
sobrevivência.
De acordo com o gráfico 7 a seguir os alunos foram questionados para darem
sugestões à utilização do espaço do Parque Ecológico para educação ambiental.
Essas informações serão utilizadas com o intuito de identificar e destacar as
necessidades a serem aplicadas no local.
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Gráfico 7 - Sugestão dos alunos visitantes para a utilização do espaço do parque
para a educação ambiental.
Fonte: Elaborado pela autora.

De acordo com os resultados apresentados no gráfico 7, 85% dos alunos visitantes,
respondeu que deveria ser realizada a classificação do material coletado e 70% que
deveria ter a coleta de material e outros 50% sugeriu trilhas pelo Parque Ecológico.
A justificativa da maior parte dos alunos sugerirem entre a coleta e classificação do
material, pode ser compreendida pelo fato das atividades serem realizadas em sala,
evidenciando que os alunos querem participar de atividades práticas.
A construção das ações de educação ambiental começa pela investigação da
realidade do ambiente próximo, a partir do conhecimento o aluno torna-se capaz de
analisar, debater e assumir posturas pró-ativas.
A análise dos resultados também possibilita identificar os atrativos que poderiam ser
incluídos no Parque Ecológico, o que desperta a motivação e interesse por parte dos
alunos visitantes.
Quando questionados sobre o que os alunos ouviram e sentiram ao ficarem em
silêncio na mata, tem como objetivo levar o aluno a perceber o ambiente, os
atributos da paisagem, o levantamento da situação atual e potencial da área de
estudo, refletindo em mudanças de atitudes.
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O gráfico 8 identifica os resultados do que os alunos ouviram e sentiram ao ficarem
em silêncio na mata do Parque Ecológico do Município de Itaquaquecetuba.
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Gráfico 8 - Identificação do que os alunos ouviram e sentiram ao ficarem em silêncio na
mata.
Fonte: Elaborado pela autora.

De acordo com o gráfico 8, 89% dos alunos visitantes responderam que ouviram os
pássaros, 20% sentiram o cheiro da natureza e 15% as árvores, indicando uma
visão crítica do local em relação á pequena quantidade de árvores no local, e assim,
levando a sensibilização dos alunos sobre o papel do cidadão na preservação do
meio ambiente.
Indagados sobre o que os alunos visitantes gostaram do Parque Ecológico, a fim de
que se explore e aumente os interesses não só dos alunos, mas da população para
a reflexão e conscientização da conservação das áreas verdes; cujos resultados
estão apresentados no gráfico 9, a seguir.
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Gráfico 9 - Identificação do que os alunos visitantes gostaram no Parque Ecológico.
Fonte: Elaborado pela autora.

Com base nos dados analisados no gráfico 9, 37% dos alunos responderam que as
atividades e brincadeiras diferentes consistem nas atividades que eles mais
gostaram, o que possibilitou identificar a necessidade de se aumentar as atividades
práticas, outros 37% citaram as práticas discentes de reciclagem, estas práticas
referem-se aos brinquedos e objetos confeccionados por alunos de outras escolas
com material reciclado, possibilitando identificar que a Escola Municipal Ambiental
Nelson Barreto da Silva busca desenvolver por meio de suas atividades a
conscientização para as questões relacionadas ao meio ambiente.
O gráfico 10 a seguir, representa as sugestões dadas pelos alunos quanto á
utilização do Parque Ecológico.
Essas informações serão utilizadas com o intuito de identificar e destacar as
necessidades, que podem ser apresentadas como ações a serem aplicadas no local.
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Gráfico 10 - Sugestão de atividades para o Parque Ecológico realizado pelos alunos
visitantes.
Fonte: Elaborado pela autora.

Com base nos dados analisados no gráfico 10, 45% dos alunos visitantes sugeriu
para o Parque Ecológico as atividades físicas. As atividades físicas apresentam
importantes funções para a aquisição de habilidades motoras, para o convívio social,
portanto promovem o crescimento e desenvolvimento das crianças, também
possibilitou identificar que os alunos vêem o Parque Ecológico como uma área para
o lazer.
Assim, o resultado identifica as atividades físicas como sugestões a serem incluídas
no Parque Ecológico.
7.6 Dados obtidos com a Escola Municipal Integral Vereador Augusto dos Santos
No mês de setembro de 2010, foi aplicado o questionário (APÊNDICE A) aos alunos
da Escola Municipal Integral Vereador Augusto dos Santos.
A primeira pergunta apresentada buscou identificar o que os alunos observaram no
Parque Ecológico, este tipo de análise tem como objetivo a compreensão da
realidade ambiental local, cujos resultados são apresentados a seguir no gráfico 11.

69

120%
mata

100%
porcentagem

trilha
80%

lagos
animais

60%

aves
vento (ar)

40%

luminosidade do sol
20%

obras humanas

0%
Resultados sobre o que os alunos da escola integral
percebem no Parque Ecológico estudado

Gráfico 11- Percepção da paisagem realizada pelos alunos da Escola Integral.
Fonte: Elaborado pela autora.

Indagados sobre o que os alunos da Escola Integral observaram no Parque
Ecológico, como aponta o gráfico 11, 100% dos alunos respondeu que observou a
mata, o lago, o vento, e a luminosidade do sol, o que mostra a interação das
atividades ambientais realizadas pela escola junto ao Parque Ecológico, contribuindo
para conhecer o ambiente próximo, atuando na realidade local, conscientizando que
o meio ambiente é fundamental para todos os aspectos da manutenção da vida na
Terra.
Na segunda pergunta, questionou-se sobre a conservação ambiental do Parque
Ecológico, este tipo de análise tem como objetivo identificar a compreensão dos
alunos acerca do parque ecológico e dos conceitos ambientais discutidos durante a
visita, cujos resultados foram apresentados no gráfico 12, a seguir.
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Gráfico 12- Conhecimento dos alunos da escola integral sobre a conservação da área.
Fonte: Elaborado pela autora.

Com base nos dados analisados do gráfico 12, identifica-se que 91% dos alunos
responderam que o Parque Ecológico está conservado.
As atividades ambientais vivenciadas na escola e no parque ecológico contribuem
para melhorar a percepção ambiental, a compreensão da inter-relação dos
problemas ambientais, conduzindo a reflexão de que a conservação dos recursos
naturais influi na qualidade de vida.
A questão levantada na terceira pergunta, referiu-se ao conhecimento dos alunos
sobre o Parque Ecológico Municipal, este tipo de análise tem como objetivo
identificar se o Parque Ecológico, será considerado um local atrativo, pois apresenta
uma grande área, podendo ser utilizada para diferentes interesses: lazer,
divertimento, descanso e desenvolvimento social.
Os resultados são apresentados no gráfico 13, a seguir.
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Gráfico 13- Conhecimento do parque antes de estudarem na Escola Integral.
Fonte: Elaborado pela autora.

De acordo com os dados analisados no gráfico 13, 62% dos alunos responderam
que já conheciam o Parque Ecológico, antes de estudarem na Escola Municipal
Integral Vereador Augusto dos Santos.
Dos 38% dos alunos que não conheciam o Parque Ecológico, pode-se ter como
argumento a localização, uma vez que muitos alunos da escola residem em bairros
distantes e utilizam o ônibus escolar municipal durante a semana para freqüentarem
as aulas, como também a necessidade no Parque Ecológico de atividades atrativas
para o final de semana, e as despesas referente ao transporte.
A questão sobre freqüência de visitas ao Parque Ecológico, tem como objetivo
identificar a função do Parque Ecológico, podendo ser educacional, lazer, cultural e
outros, cujos resultados são apresentados no gráfico 14, a seguir.
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Gráfico 14- Freqüência de visitação dos alunos no Parque Ecológico estudado.
Fonte: Elaborado pela autora.

De acordo com dados do gráfico 14, 38% dos alunos visitaram o Parque Ecológico
mais de três vezes e 33% visitou uma vez.
Esta freqüência de visitação esta associada às visitas de campo realizadas nas
atividades de educação ambiental e as visitas realizadas no final de semana com os
pais.
O questionamento sobre o que mais chama a atenção dos alunos no Parque
Ecológico, tem como objetivo identificar a percepção ambiental entre a natureza e as
ações antrópicas, contribuindo para uma visão crítica da realidade local, cujos
resultados são apresentados no gráfico 15, a seguir.
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Gráfico 15 - Identificação sobre o que mais chama a atenção dos alunos da escola integral
no parque.
Fonte: Elaborado pela autora.

Com base nos dados analisados no gráfico 15, 70% dos alunos responderam que o
que mais chama sua atenção consiste na grande quantidade de árvores, 32%
muitos pássaros, e 29% respondeu a ação do homem o que pode ser justificado
pelo fato da atividade ser realizada dentro da sala de aula.
A Indagação sobre o que mais chama a atenção dos alunos na oficina do Parque
Ecológico, tem como objetivo destacar as atividades mais atrativas e buscar adaptar
as que são menos solicitadas para serem mais motivadoras.
As atividades realizadas em sala de aula, incentivam a participação, a
responsabilidade, a solidariedade e a equidade.
Os resultados são apresentados no gráfico 16, a seguir.
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Gráfico 16- Destaque do que mais impressionou os alunos da escola integral na oficina.
Fonte: Elaborado pela autora .

De acordo com os dados do gráfico 16, 46% dos alunos responderam que as
atividades realizadas na oficina, apresentam o que mais chama a atenção. As
atividades ambientais realizadas na oficina contribuem para o processo de
construção do conhecimento ambiental, sensibilizando o aluno sobre o papel do
cidadão na preservação do meio ambiente, como necessidade de sobrevivência. A
sala de reciclagem apresentou 33% de respostas, o que pode ser considerado um
aspecto positivo, que pode ser justificado pelo fato da Escola Municipal Integral
Vereador Augusto dos Santos desenvolver atividades relacionadas a reciclagem, por
fazer parte da vivência destes alunos a sala de reciclagem não os impressiona. O
envolvimento dos alunos com questões relacionadas à reciclagem estimula a
criatividade, contribuindo para buscar soluções relacionadas ao lixo, estimulando
também novos hábitos e valorizando o patrimônio escolar.
De acordo com o gráfico 17, os alunos foram questionados para darem sugestões à
utilização do espaço do Parque Ecológico para educação ambiental. Essas
informações serão utilizadas com o intuito de identificar e destacar algumas ações a
serem aplicadas no local.
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Gráfico 17- Sugestão dos alunos da escola integral para a utilização do espaço do
parque para educação ambiental.
Fonte: Elaborado pela autora.

De acordo com o resultado apresentado no gráfico 17, 54% dos alunos da Escola
Municipal Integral Vereador Augusto dos Santos, respondeu que deveria ter outras
atividades para educação ambiental como: piscicultura, laboratório, sala ambiente
com temas relacionados aos biomas brasileiros.
Há alguns anos, o Parque Ecológico possuía um tanque onde desenvolviam
atividades de piscicultura e os alunos da escola participavam das atividades, o que
poderia estar justificando a resposta dos 54% dos alunos, também possibilita
identificar que os alunos vêem o Parque Ecológico com uma visão mais ampliada
voltada não apenas para o lazer, mas também para o estudo do local por meio de
atividades práticas.
A construção das ações de educação ambiental começam pela investigação da
realidade do ambiente próximo, a partir do conhecimento o aluno torna-se capaz de
analisar, debater e assumir posturas pró-ativas.
A análise dos resultados também possibilita identificar os atrativos que podem ser
incluídos no Parque Ecológico, o que desperta a motivação e interesse por parte dos
alunos.
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O questionamento sobre o que os alunos ouviram e sentiram ao ficarem em silêncio
na mata, tem como objetivo levar o aluno a perceber o ambiente, os atributos da
paisagem, o levantamento da situação atual e potencial da área de estudo, refletindo
em mudanças de atitudes.
Os resultados foram apresentados no gráfico 18.
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Gráfico 18 - Identificação do que os alunos ouviram e sentiram ao ficarem em silêncio na
Mata.
Fonte: Elaborado pela autora.

De acordo com o gráfico 18, 75% dos alunos da escola integral respondeu que ouviu
e sentiu os pássaros e as árvores, os alunos responderam a questão de uma forma
lógica, porque na realidade o Parque Ecológico está em estágio inicial de
recuperação vegetal e não apresenta muitas árvores, mas a resposta pode ser
justificada pelo fato do questionário ser aplicado na sala de aula.
Indagados sobre o que os alunos da escola integral gostam no Parque Ecológico, a
fim de que se explore e aumente os interesses não só dos alunos, mas da
população para a reflexão e conscientização da conservação das áreas verdes.
Os resultados foram apresentados no gráfico 19, a seguir.
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Gráfico 19- Identificação do que os alunos da escola integral gostam no parque ecológico.
Fonte: Elaborado pela autora.

Com base nos dados analisados no gráfico 19, 38% dos alunos respondeu que as
atividades e brincadeiras diferentes consistem no que eles mais gostam no Parque
Ecológico. Assim, possibilitou identificar a necessidade de aumentar e oferecer
atividades no Parque Ecológico; em relação às práticas discentes não serem
apontadas por nenhum aluno pode ser justificado de uma forma positiva indicando
que a Escola Municipal Integral Vereador Augusto dos Santos desenvolve atividades
relacionadas com as questões ambientais.
A escola integral e o parque ecológico podem desenvolver juntos projetos
pedagógicos sobre o meio ambiente, e por meio da interdisciplinaridade cada
educador aproveitando a sua área de domínio e conhecimento para conscientizar o
aluno. Os alunos conscientes de suas responsabilidades com o meio ambiente
estariam contribuindo com ações voltadas a proteção do meio ambiente.
O gráfico 20 representa as sugestão para a utilização do Parque Ecológico.
Essas informações serão utilizadas com o intuito de identificar e destacar as
necessidades do Parque Ecológico e que podem ser aplicadas como ações para o
local.
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Gráfico 20 - Sugestão de atividades para o parque ecológico realizado pelos alunos da
escola integral.
Fonte: Elaborado pela autora.

De acordo com os resultados apresentados no gráfico 20, 38% dos alunos
respondeu que deveria ter uma biblioteca.
Ao longo dos anos, o sistema educacional de ensino vem se preocupando em
contribuir para a formação de um indivíduo crítico, responsável e atuante na
sociedade. A leitura consiste em um instrumento motivador, sendo capaz de
transformar o indivíduo em um sujeito ativo, e o desenvolvimento pelo interesse na
leitura caracteriza-se por um processo contínuo, podendo ocorrer em casa, no
ambiente escolar, como também em um parque ecológico; 17% citaram o laboratório
como sugestão para o Parque Ecológico indicando que a área além de oferecer
atividades de lazer e recreação, também pode ser um ambiente para o estudo, ou
seja, os alunos apresentam uma visão mais ampliada da área.
Outros 33% sugeriu a sala do sono, o resultado pode ser explicado pelo fato dos
alunos chegarem muito cedo à escola, pois não residem no mesmo bairro
(SANTOS, 2010)3. Assim, o resultado possibilita identificar as atividades que podem
ser incluídas no Parque Ecológico.

3

Informação fornecida por Cristiano Augusto dos Santos em Itaquaquecetuba, 2010.
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7.7 Dados obtidos com os pais dos alunos da Escola Municipal Integral Vereador
Augusto dos Santos

No mês de setembro de 2010, foi aplicado o questionário (APÊNDICE B) aos pais de
alunos da Escola Municipal Integral Vereador Augusto dos Santos.
A primeira pergunta refere-se à percepção dos pais quanto ao estado de
conservação ou alteração do parque ecológico.
Este tipo de análise tem como objetivo a compreensão do ambiente em sua situação
real, refletindo sobre a degradação ambiental e as ações mitigadoras.
Os resultados são apresentados no gráfico 21.

Gráfico 21 - Avaliação dos pais sobre a situação do Parque Ecológico do Município de
Itaquaquecetuba
Fonte: Elaborado pela autora

De acordo com os dados do gráfico 21, dos dezesseis pais que responderam o
questionário, oito informou que a área está alterada e a outra metade entendeu que
a área encontra-se conservada.
Entende-se que a alternativa “alterada”, refere-se ao local após a mineração.
Alteração ambiental consiste no remanejamento espontâneo ou induzido, físico ou
funcional, de conjunto de fatores ambientais da área de influência de atividades
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transformadoras, em decorrência de pelo menos uma intervenção ambiental (TAUK,
1995, p. 26).
Já a resposta “conservada ”, corresponde à implantação do parque ecológico e suas
ações conservacionistas.
A conservação ambiental consiste no convívio e harmonia do homem com a
natureza, com o mínimo de impacto possível, sem esgotar os recursos naturais e
permitindo a vida das gerações futuras (FRANCO, 2011).
Identifica-se a necessidade de auxiliar os pais a incorporar novos conceitos sobre
meio ambiente, contribuindo para aprimorar a forma de perceber que os recursos
ambientais encontram-se, freqüentemente, sob intensa degradação, sobretudo,
saber que o mesmo ser humano que destrói, ao se conscientizar, pode mitigar os
impactos provocados ou evitar outros.
A questão levantada na segunda pergunta, refere-se ao conhecimento dos pais
sobre o parque ecológico antes de seu filho (a) estudar na escola: E.M Integral
Vereador Augusto dos Santos.
Este tipo de análise tem como objetivo identificar se os pais freqüentam o Parque
Ecológico e se apresentam conhecimento sobre a realidade ambiental local,
contribuindo para mudanças de valores e padrões de comportamento que influencia
na relação da sociedade com a natureza.
Os resultados são apresentados no gráfico 22, a seguir.
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Gráfico 22 - Os pais dos alunos informaram se conheciam ou não o Parque Ecológico do
Município de Itaquaquecetuba.
Fonte: Elaborado pela autora.

De acordo com o gráfico 22, 81% dos pais responderam que já conheciam o parque
ecológico, sendo que 19% não conhecia o parque ecológico.
Com base nos dados obtidos, identifica-se que a maioria conhece o parque
ecológico.
Todavia, 19% dos pais afirmou não conhecerem o parque ecológico, apresentando
um número expressivo, que poderia ser sanado por meio de divulgação do Parque
Ecológico, pois a vivência da realidade local, estimula a visão crítica e participativa,
refletindo em mudanças de atitudes.
A questão sobre freqüência de visitas ao Parque Ecológico tem como objetivo
identificar a motivação e o interesse em visitar o Parque Ecológico, cujos resultados
são apresentados no gráfico 23, a seguir.
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Gráfico 23- Freqüência de visitação dos pais no Parque Ecológico estudado.
Fonte: Elaborado pela autora.

De acordo com o gráfico 23, 32% dos pais visitou uma vez, 31% respondeu que
visitou duas vezes, outros 31% visitou mais de três vezes, e apenas 6% visitou três
vezes.
Com base nos dados analisados do gráfico, 6% dos entrevistados visitaram o
parque até três vezes, demonstrando assim, a falta de motivação dos pais para
freqüentarem o Parque Ecológico, o que poderia ser explicado pela falta de atrativos
do lugar, reafirmando também a necessidade de divulgação do parque.
Os pais foram questionados sobre o que mais chama a atenção dentro do Parque
Ecológico. A pergunta objetivou identificar a percepção ambiental entre a natureza e
as ações antrópicas, contribuindo para uma visão crítica da realidade local, cujos
resultados são apresentados no gráfico 24, a seguir.
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Gráfico 24- Identificação sobre o que mais chama a atenção no Parque.
Fonte: Elaborado pela autora.

De acordo com os dados do gráfico 24, 62% dos pais responderam que no Parque
Ecológico existe muitas árvores, 42% indicam poucos pássaros e 42% poucos
animais e 18% indicam a ação do homem.
Os pais não conhecem o histórico do Parque Ecológico, uma antiga área explorada
pelo homem, não identificaram o processo de revegetação apresentado para a
recuperação da área.
Os pais conhecendo o ambiente próximo de onde seus filhos estudam,
reconhecendo os diversos atributos ambientais (diversidade), poderiam contribuir
para aprimorar a forma de perceber o ambiente, os efeitos (impactos) da
degradação da paisagem e a melhoria da qualidade ambiental, estimulando a
conservação dos recursos ambientais e mudanças de atitudes.
No gráfico 25, foram questionados sobre os atrativos oferecidos aos adultos no
Parque Ecológico, este tipo de análise tem como objetivo considerar o ambiente em
seus múltiplos aspectos (social, cultural, ecológico e paisagístico).
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Gráfico 25- Observação do que o parque ecológico oferece aos adultos.
Fonte: Elaborado pela autora.

Quando questionados sobre o que o Parque Ecológico oferece aos adultos, 50% dos
pais responderam que o parque tem espaço para diversas atividades, sendo
possível identificar a necessidade do uso e a ocupação desse espaço.
Seria importante a compreensão dos pais frente aos múltiplos aspectos do parque,
pois o mesmo tem a função social, sendo um espaço público com dimensões
significativas destinadas a recreação e lazer, são lugares de socialização para jogos
e ginástica, podendo enfocar a participação dos usuários no planejamento e na
gestão do parque.
O Parque Ecológico representa também um espaço cultural que precisa ser
valorizado e respeitado, permitindo promover o envolvimento das pessoas,
manifestando suas opiniões e estimulando o estabelecimento de atitudes para a
melhoria da qualidade ambiental.
Qualquer espaço ecológico caracteriza-se com a função de proteger, conservar a
fauna e flora, proporcionando o estudo e a pesquisa, e assim, criando oportunidades
para uma relação harmoniosa das pessoas com os seres da natureza e o ambiente
que ocupam.
E por fim o aspecto paisagístico, com atração visual e audível harmônico agradável,
o que proporciona a valorização ambiental dos bens naturais de beleza cênica, além
de contribuir para a recuperação da qualidade ambiental.
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Quando questionados sobre a importância do Parque Ecológico para a educação
dos filhos, este tipo de análise tem como objetivo identificar a influência das
atividades integradas realizadas entre a Escola Municipal Integral Vereador Augusto
dos Santos e o Parque Ecológico Municipal de Itaquaquecetuba, cujos resultados
são apresentados no gráfico 26.

Gráfico 26- Avaliação dos pais sobre a importância do parque para a educação dos filhos.
Fonte: Elaborado pela autora.

Com base nos dados analisados do gráfico 26, 75% dos pais responderam que o
Parque Ecológico serve para melhorar a educação dos seus filhos.
De acordo com o diretor da Escola Municipal Integral Vereador Augusto dos Santos,
além das atividades de educação ambiental, os alunos acompanham o processo de
semeação, germinação, transplante, colheita e manutenção da horta e do jardim.
Além de ornamentar e contribuir para melhorar a merenda escolar, o jardim e a horta
auxiliam na compreensão dos fenômenos que envolve o ciclo da água no sistema
solo-planta-atmosfera.
Identifica-se o quanto o Parque Ecológico influencia na educação dos alunos, pois
nestas atividades vivenciadas, os alunos aprendem a observar, relacionar, comparar
e obter conclusões de todas as atividades, exercitando sua cidadania e
vislumbrando um futuro sustentável.
De acordo com o gráfico 27, os pais foram questionados para darem sugestões à
utilização do Parque Ecológico, essas informações serão utilizadas com o intuito de
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identificar o que seria necessário salientar como ações que podem ser aplicadas no
local.
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Gráfico 27- Sugestão dos pais para a utilização do espaço do parque.
Fonte: Elaborado pela autora.

De acordo com os resultados apresentados no gráfico 27, 69% dos pais
responderam que deveria ter atividades físicas. As atividades físicas contribuem
para a melhoria da auto-estima, integração, socialização, inserção em um grupo
social, dentre outros benefícios, outros 45% sugeriu o lazer.
Essa análise possibilita identificar os atrativos que podem ser incluídos no Parque
Ecológico, o que despertaria o interesse para uma maior freqüência de visitas.
7.8 Resultado das percepções dos diferentes grupos analisados
A discussão dos resultados aqui realizada teve como base a análise dos gráficos
apresentada no item anterior. Esta análise foi fundamentada nas variáveis com
maior freqüência de respostas apresentadas pelos três grupos pesquisados, sendo
um grupo composto pelos alunos que visitaram a Escola Municipal Ambiental Nelson
Barreto da Silva, outro grupo composto pelos alunos da Escola Municipal Integral
Vereador Augusto dos Santos e por fim, o grupo composto pelos pais de alunos da
Escola Integral.
Enquanto para os alunos que visitaram a Escola Municipal Ambiental Nelson Barreto
da Silva a sala de reciclagem consiste em um ambiente que mais impressiona, o que
pode ser justificado pelo fato de não existir uma sala de reciclagem ou mesmo o
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pouco desenvolvimento de atividades voltadas à reciclagem na escola estadual onde
eles estudam; para os alunos da Escola Municipal Integral Vereador Augusto dos
Santos, a sala de reciclagem não consiste no ambiente que mais chama a atenção o
que pode ser justificado pelo fato da escola já desenvolver em suas atividades, as
práticas de reciclagem.
Os alunos que visitaram a Escola Municipal Ambiental Nelson Barreto da Silva
sugerem para o Parque Ecológico Municipal de Itaquaquecetuba atividades de
coleta e classificação deste material, e pode ser justificado pelo fato da maior parte
das atividades serem desenvolvidas em uma sala comum. Enquanto que os alunos
da Escola Municipal Integral Vereador Augusto dos Santos sugerem outras
atividades, entre elas: aulas em laboratório, uma sala ambiente representada pelos
biomas brasileiros, área para a piscicultura, e este tipo de resposta pode ser
justificada pelo fato da escola integral já desenvolver algumas atividades práticas
fora da sala de aula, ou seja, no interior do parque ecológico, como também
trabalham com o tema dos biomas brasileiros; os alunos apresentam também o
conhecimento sobre a necessidade de um laboratório para o desenvolvimento de
pesquisa que visa contribuir para a conservação da fauna e flora, em relação a
sugestão da área de piscicultura mostra o quanto o aluno da Escola Municipal
Integral Vereador Augusto dos Santos tem consciência do uso das lagoas existentes
no parque, que se explica pelo fato de há alguns anos atrás existir uma área com um
tanque voltado para a atividade de piscicultura, da qual os alunos da escola integral
participavam.
Os alunos que visitaram a Escola Municipal Ambiental Nelson Barreto da Silva
informaram que ouviram os pássaros, sentiram o ar limpo e o cheiro da natureza,
enquanto que os alunos da Escola Integral Vereador Augusto dos Santos,
informaram que ouviram os pássaros e sentiram o vento. O resultado mostra a
importância das atividades serem desenvolvidas na parte interna do parque, os
alunos que visitaram a Escola Municipal Ambiental Nelson Barreto da Silva
apresentaram uma sensibilidade maior quando identificam que sentiram o ar limpo e
o cheiro da natureza, já que as educadoras ambientais da escola desenvolvem
atividades fora da sala de aula, enquanto que na escola integral os alunos
responderam o questionário aplicado dentro da sala de aula.
Tanto os alunos que visitaram a Escola Municipal Ambiental Nelson Barreto da Silva
e os alunos da Escola Municipal Integral Vereador Augusto dos Santos gostam das
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atividades e brincadeiras diferentes do Parque Ecológico. Também foi destacado
pelos alunos que visitaram a Escola Municipal Ambiental Nelson Barreto da Silva as
práticas discentes de reciclagem e isto pode ser justificado novamente pelo fato de
não ser trabalhado a questão da reciclagem na escola onde os mesmos estudam, já
as atividades de reciclagem não foram destacadas pelos alunos da escola integral e,
isto pode ser justificado pelo fato da escola integral já desenvolver algumas ações
de reciclagem com os seus alunos.
Os alunos que visitaram a Escola Municipal Ambiental Nelson Barreto da Silva
sugerem

as

atividades

físicas

para

o

Parque

Ecológico

Municipal

de

Itaquaquecetuba, e os alunos da Escola Municipal Integral Vereador Augusto dos
Santos sugerem uma biblioteca, ambas as sugestões são importantes e viáveis para
implementação no Parque Ecológico.
O resultado apresentado possibilita identificar a importância da iniciativa da Escola
Municipal Ambiental Nelson Barreto da Silva, que mesmo com pouco tempo e
recurso para desenvolver as atividades, contribui para o primeiro passo no sentido
de preparar os alunos das escolas estaduais que visitam o Parque Ecológico na
forma de pensar e sentir o meio ambiente.
Por tanto, identifica-se a necessidade de uma ação contínua entre a Escola
Municipal Ambiental Nelson Barreto da Silva e as escolas estaduais, e também
parcerias institucionais para a melhoria da eficiência das atividades de educação
ambiental.
Quanto ao resultado apresentado pelos alunos da Escola Municipal Integral
Vereador Augusto dos Santos verifica-se que as ações integradas desenvolvidas na
escola por meio das aulas formais e dos projetos voltado a práticas ambientais,
contribuem para a mudança na forma de pensar dos alunos, que apresentam a
questão ambiental de uma maneira muito mais abrangente.
Em relação à análise do questionário aplicado aos pais dos alunos da Escola
Municipal Integral Vereador Augusto dos Santos, identifica-se a necessidade de
informar os pais sobre alguns conceitos voltados ao meio ambiente, bem como o
desenvolvimento de algumas atividades para os adultos o que motivaria uma
participação mais efetiva e comprometedora dos pais junto às atividades
desenvolvidas pela Escola Integral e pelo parque ecológico, já que os pais informam
que o Parque Ecológico contribui para a educação dos seus filhos, o que também
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possibilita identificar um diálogo existente entre pais e filhos sobre as atividades
desenvolvidas na Escola Municipal Integral Vereador Augusto dos Santos.
As ações de educação ambiental desenvolvidas na Escola Municipal Ambiental
Nelson Barreto da Silva, na Escola Municipal Integral Vereador Augusto dos Santos,
no Parque Ecológico Municipal de Itaquaquecetuba e nas escolas estaduais que
visitam o parque ecológico poderiam ser monitoradas, registradas e por fim
avaliadas por meio de indicadores de desempenho. Os indicadores de desempenho
poderiam apresentar os níveis de conservação e limpeza da escola, de vandalismo,
respeito, ética, de plantio de árvores no entorno das escolas estaduais, de
participação e contribuição dos pais e da comunidade na atuação para o
fortalecimento da cidadania. Fazendo uma comparação entre os níveis encontrados
nas escolas antes do desenvolvimento e participação nas atividades de educação
ambiental e posteriormente à participação nas atividades.
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8 ROTEIRO SUGERIDO A SER APLICADO EM PARQUES ECOLÓGICOS EM
ÁREA PÓS-MINERADA
O objetivo do roteiro consiste em dar suporte aos parques ecológicos, em especial
os implantados em área pós-minerada, portanto será um canal de ligação entre as
empresas de mineração e a criação de parques ecológicos em antigas áreas
degradadas.
8.1 Critérios sugeridos para as empresas de mineração no processo de reabilitação
das áreas degradadas como proposta de responsabilidade socioambiental
A criação de um parque ecológico em uma antiga área de mineração se apresenta
como uma importante ferramenta para que a empresa extratora dos recursos
naturais, antes ali existentes, possa por em prática sua responsabilidade
socioambiental. Para tanto, a implantação do parque ecológico (em área pósminerada) tem que ocorrer a partir de uma política comprometida com a educação.
Com esta atitude a empresa mineradora além de ampliar a competitividade dos seus
negócios, também poderá conciliar com a busca pela responsabilidade ambiental,
social e empresarial.
A mineradora precisará estar comprometida com a educação e a informação e com
o papel fundamental de ser uma empresa transformadora, por meio da definição de
metas compatíveis com o desenvolvimento sustentável.
Algumas considerações que a empresa de mineração precisa atender:
1- verificar a percepção e o conhecimento dos moradores do entorno da
empresa mineradora a respeito de suas atividades extrativistas;
2- proporcionar condições para que os funcionários, clientes e moradores
sejam capazes de perceber e mensurar a importância das suas atividades
para o desenvolvimento e o conforto de cada indivíduo;
3- informar os seus funcionários, clientes e moradores sobre as ações que a
empresa implementará após o encerramento das atividades, seguindo as
regulamentações legais e contribuindo para a melhoria da qualidade
ambiental com a criação do parque ecológico;
4- alertar e educar os funcionários, clientes e moradores para que eles sejam
capazes de reconhecer que a empresa implementará ações para a
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realização de uma gestão capaz de integrar o desempenho econômico,
social e ambiental.
No Quadro 5, abaixo, são apresentadas algumas sugestões de referências
bibliográficas que servirão de base para que as empresas mineradoras possam
aprimorar conhecimentos e informações para a implantação de ações com
responsabilidade socioambiental em suas empresas.
Referência

Título

Conceito/ Assunto

Ano

Alcir Vilela Júnior e
Jacques Demajorovic.

Modelos e Ferramentas de
Gestão Ambiental: Desafios
e Prespectivas para as
Organizações.

O
setor
empresarial
depende da integração
econômica, ambiental e
social.

2006

Benjamim S. Gonçalves.
Disponível em:
<http://www.ethos.org.br/_
Uniethos/Documents/meio
_ambiente.pdf>

O compromisso das empresas
com o meio ambiente: a
agenda
ambiental
das
empresas
e
a
sustentabilidade
da
economia florestal.

Apresenta três aspectos:
consulta de empresas
comprometidas com a
responsabilidade
social;
recomendação para a
agenda
ambiental
na
empresa;
diagnóstico
sobre a sustentabilidade
da economia florestal.

2005

Nelmara Arbex.
Disponível em:
<http://www.ethos.org.br/_
Uniethos/Documents/respo
nsabilidade_micro_empres
as_passo.pdf>.

Responsabilidade
S oc i a l
Empresarial para Micro e
Pequenas Empresas: passo
a passo.

A responsabilidade social
empresarial como fator
competitivo
para
os
negócios.

2003

Priscila de França Pinheiro.
Disponível em:
<http://www.pcc.usp.br/fcar
doso/Disserta%C3%A7%C
3%A3o%20Priscila%20de
%20Fran%C3%A7a%20Pi
nheiro.pdf>

Implantação da responsabilidade Implementação de ações
social empresarial na gestão de responsabilidade social
de fornecedores da construção na construção civil.
civil: análise do programa
Tear.

2008

Quadro 5 - Algumas sugestões de consultas em livros e sites, que servirão de base para as
empresas mineradoras.
Fonte: Elaborado pela autora com dados de Arbex (2003); Gonçalves (2005); Pinheiro (2008);
Vilela Júnior e Demajorovic (2006).
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8.2 Atividades sugeridas para as práticas de educação ambiental nos parques ecológicos
As atividades sugeridas visam apresentar algumas práticas de educação ambiental,
proporcionando uma aprendizagem contínua, seguindo o processo de percepçãoconhecimento- decisão - ação.
As atividades sugeridas estão apresentadas nos quadros 6, 7, 8 e 9 a seguir:
Atividade 1- verdade ou mentira (percepção)
Objetivo: identificar se os alunos conhecem a antiga área, antes ocupada pela
mineradora. Após o desenvolvimento da atividade de educação ambiental
perceber a extração mineral como atividade econômica importante para o
desenvolvimento.
Procedimento: em local aberto, dividir o grupo em duas equipes (A e B).
As equipes ficarão alinhadas frente a frente, atrás de cada equipe será
demarcada uma linha de fundo com a distância em média de 5 metros. A
educadora ambiental do parque terá em mãos (fotos da área anteriormente
minerada, bem como fotos do entorno do antigo porto de areia e também objetos
produzidos com a areia), e iniciará o jogo dizendo algumas frases que serão
relacionadas com os objetos ou com as fotos. As equipes ficarão atentas as
frases. A equipe A deverá correr atrás da equipe B e tocar no braço do
participante, caso a resposta seja verdadeira. Em caso da frase ser falsa, a
equipe B que correrá atrás da equipe A. O participante não poderá mais ser pego
se conseguir chegar na linha de fundo. A equipe vencedora será a que
apresentar o maior número de participantes na linha de fundo. No final, a
educadora reunirá os participantes para fazer as colocações que julgar
necessárias.
Quadro 6 - Atividade 1, a ser aplicada no parque ecológico.
Fonte: Adaptado pela autora com dados de Telles et al. (2002, p. 69).
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Atividade 2- vai vegetação e vem erosão (conhecimento)
Objetivo: levar o aluno a reconhecer o solo como recurso natural e a importância
do seu uso de uma forma planejada, bem como a importância da vegetação para
a proteção do solo.
Procedimento: os alunos iniciam uma trilha pela mata dentro do parque
ecológico seguindo as orientações da educadora ambiental para a observação de
todos os componentes da paisagem. Depois de algumas observações a
educadora informará que o grupo se dividirá com a seguinte tarefa: grupo A
(guiado pela educadora A) encontrará uma área de barranco com vegetação e o
grupo B (guiado pela educadora B) encontrará uma área de barranco sem
vegetação. Assim, quando cada grupo encontrar a sua área, a educadora pedirá
aos alunos para jogarem água (cada aluno deve estar com uma garrafinha de
água durante a trilha) de cima do barranco, a educadora neste momento estará
filmando a ação. No final, os grupos se reúnem e na sala de vídeo as monitoras
apresentarão as filmagens e a partir da vivência na trilha, poderá ser explicado
sobre a retira da vegetação do solo, apontando no vídeo, o quanto o solo fica
mais propício a erosão, portanto a vegetação contribui para a proteção do solo.
Quadro 7 - Atividade 2, a ser aplicada no parque ecológico.
Fonte: adaptado pela autora com dados de Dias (1996. p. 69-70).
Atividade 3- utilizando a tecnologia (decisão)
Objetivo: possibilitar a compreensão do aluno de todo o espaço geográfico do
parque ecológico, despertando o interesse em diversas áreas, como o meio
ambiente, tecnologia, educação, entre outros.
Procedimento: os alunos irão para o laboratório de informática e serão
apresentados aos recursos de sensoriamento remoto. As educadoras estarão
estimulando os alunos a utilizarem o programa Google Earth. De uma forma
simples, os alunos irão apontar as áreas visitadas no parque ecológico, indicando
as áreas mais vegetadas, os pontos sem vegetação, as áreas que estão sendo
recuperadas com o projeto de revegetação do parque ecológico. Em seguida, os
grupos irão discutir e sugerir as medidas para a melhoria do parque ecológico.
Quadro 8 - Atividade 3, a ser aplicada no parque ecológico.
Fonte: Adaptado pela autora com dados de Silva e Chaves (2011).
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Atividade 4- ação contínua (ação)
Objetivo: contribuir para o fortalecimento da cidadania, estimulando ações para a
realidade do aluno.
Procedimento: ao final da visita no parque ecológico, o professor poderá em
sala de aula propor aos seus alunos uma análise da escola em que eles
estudam.
Os alunos poderão fazer uma caminhada pelo entorno da escola, e por meio de
um formulário indicar: quantidade de árvores existentes, quantidade de praças,
se existe iluminação pública, se os moradores recebem água tratada. Também
poderá ser utilizado o programa Google Earth para a identificação e localização
do bairro, facilitando a visualização dos aspectos urbanos. Depois dos
levantamentos, cada aluno da sala dará uma nota para os itens identificados e
após o preenchimento do formulário, com a orientação do professor poderão
preparar um relatório para ser encaminhado a diretoria, que estará analisando e
verificando quais as ações a serem implementadas na escola, visando uma
melhoria de toda a comunidade do entorno.
Quadro 9 - Atividade 4, a ser aplicada no parque ecológico.
Fonte: Adaptado pela autora com dados de Dias (1996, p. 25-26).
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As áreas verdes contribuem para a melhoria da qualidade de vida, principalmente
das populações urbanas onde é cada vez menor a quantidade de áreas verdes. Esta
contribuição se dá tanto na melhoria das condições ambientais (redução da poluição
e de ruídos, qualidade do ar, etc.) como na melhoria de aspectos sociais, uma vez
que, o uso destas áreas tanto pode se dar com atividades de recreação e lazer
como para o desenvolvimento de práticas de educação ambiental.
A transformação de áreas mineradas em áreas verdes, como parques em áreas
urbanas, é uma alternativa de recuperação da área degradada pela extração dos
recursos minerais, que alia a necessidade de manutenção do ambiente à
necessidade de uma ampliação na qualidade de vida da população urbana. Porém
para a recuperação de uma área degradada alguns procedimentos técnicos
precisam ser seguidos para promover o sucesso da revegetação.
A área do Parque Ecológico do Município de Itaquaquecetuba apresenta um baixo
desenvolvimento das espécies plantadas, áreas com clareiras e a proliferação de
gramíneas, fazendo-se necessário a adoção de algumas medidas que poderão
contribuir para uma melhor revegetação da área.
A transposição de galhadas contribuirá para o funcionamento do ecossistema, pois
os restos vegetais das galhadas serão o refúgio e a fonte de alimento de animais,
aumentando a biodiversidade nos núcleos de vegetação.
A resolução nº 47 da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo com a
ampliação da Resolução nº 08, vem orientar para que se realize nos projetos de
recuperação de áreas degradadas o reflorestamento heterogêneo para o aumento
da diversidade biológica, ressaltando que a perda da diversidade biológica significa
entre outros aspectos a redução de recursos genéticos.
As áreas com clareiras muitas vezes provocadas pela morte, queda das árvores,
bem como o não desenvolvimento das mudas plantadas, necessitam ser
estimuladas para novamente serem ocupadas por uma vegetação arbórea.
O plantio de enriquecimento contribuirá para acelerar a sucessão nas áreas que
apresentam as clareiras, dando condições para o surgimento da fauna que atuará
como dispersora de sementes, favorecendo a regeneração e a dinâmica da floresta.
O estímulo ao desenvolvimento das espécies arbóreas pioneiras de rápido
crescimento, também contribuirá para o processo de regeneração florestal.
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Com a revegetação, a conservação e manutenção do local (podas, consertos de
aparatos de infra-estrutura, etc.) a área do Parque Ecológico Municipal de
Itaquaquecetuba se tornará atrativa com maior valor paisagístico.
Para que ocorra o retorno do ecossistema degradado a um estado estável
alternativo, faz-se necessário a intervenção do homem para acelerar a dinâmica da
recuperação florestal da área.
Com a desativação de um empreendimento mineiro em virtude do esgotamento ou
exaustão da reserva mineral, algumas mineradoras têm implantado áreas verdes ou
parques ecológicos seguindo as orientações técnicas e legais para a recuperação da
área degradada.
A implantação de um parque ecológico para compensar ou recuperar a área
degradada devido à atividade de extração mineral, quando planejada com
responsabilidade e comprometimento dos empresários, poderá ser utilizada como
uma ferramenta voltada para a responsabilidade socioambiental.
A responsabilidade socioambiental das empresas vem constituindo uma variável
importante em termos estratégicos de competitividade, marketing social e na
avaliação de desempenho.
Com a reabilitação da área pós-minerada por meio de uma área verde ou um parque
ecológico,

a

empresa

mineradora

estará

conciliando

a

necessidade

do

desenvolvimento mineral com o meio ambiente equilibrado, bem como incentivando
uma mudança de atitude dos indivíduos em relação à proteção do meio ambiente,
que será realizada com o planejamento e desenvolvimento de atividades de
educação ambiental nesta nova área.
Em relação à análise dos resultados dos questionários aplicados, identifica-se que a
Escola Municipal Ambiental Nelson Barreto da Silva, por meio das atividades de
educação ambiental tem contribuído para a formação de cidadãos conscientes.
Observa-se também que a permanência maior no parque ecológico seria mais
prazerosa para os alunos das escolas estaduais que visitam o parque ecológico,
problema este que poderia ser otimizado com a destinação de um ônibus
permanente para a Escola Municipal Ambiental Nelson Barreto da Silva e assim
contribuindo para que os alunos que visitam a Escola Municipal Ambiental Nelson
Barreto da Silva permaneçam por um período maior no parque ecológico,
despertando para uma visão mais crítica sobre o meio ambiente degradado.
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Notou-se também a necessidade de uma ação contínua, pois a escola estadual
poderia fortalecer as atividades desenvolvidas durante a visita na Escola Municipal
Ambiental Nelson Barreto da Silva e, assim mobilizando os seus alunos para a
mudança de comportamento, com a promoção de atitude responsável a favor da
conservação da escola pública e de práticas sustentáveis.
Em relação à análise dos resultados da Escola Municipal Integral Vereador Augusto
dos Santos, identifica-se que a maior permanência na escola favoreceu a
implantação de projetos interdisciplinares e que a vivência dos alunos em uma
escola inserida dentro de um parque ecológico facilita o desenvolvimento das
práticas de educação ambiental, contribuindo para o fortalecimento do senso crítico,
e assim, permitindo aos alunos o agrupamento de idéias e opiniões, o que leva o
aluno a ser capaz de analisar, debater e assumir posturas pró-ativas.
Quanto à análise dos resultados apresentados pelos pais dos alunos da Escola
Integral, identifica-se a existência de um diálogo entre os pais e os alunos sobre as
atividades desenvolvidas na Escola Municipal Integral Vereador Augusto dos
Santos, mas verifica-se a necessidade do envolvimento dos pais neste aprendizado,
o que contribuirá para que eles ampliem seus conhecimentos sobre os múltiplos
aspectos do meio ambiente e assim, tenham uma oportunidade de manifestar-se a
favor da melhoria da qualidade ambiental da comunidade local.
Enfim, o Parque Ecológico Municipal de Itaquaquecetuba na busca de melhores
técnicas contribuirá para uma revegetação bem sucedida agregando maior valor
paisagístico na área em recuperação. Identifica-se também a necessidade de
melhorias em infra-estrutura, no desenvolvimento de atividades culturais e
recreativas para os visitantes do parque ecológico.
Assim, as ações apresentadas por meio da Escola Municipal Ambiental Nelson
Barreto da Silva, da Escola Municipal Integral Vereador Augusto dos Santos, das
escolas estaduais, poderão de uma forma integrada facilitar e promover o
envolvimento dos moradores de Itaquaquecetuba para uma mudança de atitude e
práticas mais conscientes em relação aos seus direitos e deveres a favor da
qualidade de vida e do meio ambiente.
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APÊNDICE A - Questionário aplicado aos alunos do quarto ano, da Escola Municipal
Integral Vereador Augusto dos Santos e aos alunos da Escola
Municipal Ambiental Nelson Barreto da Silva.
QUESTIONÁRIO PARA OS ESTUDANTES DA ESCOLA: E.M INTEGRAL
VEREADOR AUGUSTO DOS SANTOS, E E.M AMBIENTAL NELSON BARRETO
DA SILVA.
IDENTIFICAÇÃO
Nível de escolaridade / Série: _____________________
Idade: ________________________________________
Sexo: ( ) masculino

( ) Feminino

Cidade: ________________________________________
1-O que você percebe na paisagem ao seu redor?
a-(
b-(
c-(
d-(
e-(
f- (
g-(
h-(

) mata
) trilha
) lagos
) animais
) aves
) vento (ar)
)luminosidade do sol
) obras humanas

2- O meio ambiente está preservado?
( ) sim

( ) não

3- Você conhecia o parque ecológico antes de começar a estudar na escola :
E.M Integral Vereador Augusto dos Santos?
( ) sim

( ) não

4- Quantas vezes, você já visitou este parque ecológico?
a-(
b-(
c-(
d-(

) uma vez
) duas vezes
) três vezes
) mais de três vezes
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5- O que mais chama a sua atenção no parque?
a-(
b-(
c-(
d-(
e-(
f- (
g-(
h-(
i- (

) muitas árvores
) poucas árvores
) muitos pássaros
) poucos pássaros
) muitos animais
) poucos animais
) o ar limpo
) o ar poluído
) a ação do homem

6- No casarão, destaque o que mais impressionou você.
a-( ) a sala de brinquedos recicláveis
b-( ) os livros
c-( ) a maquete
d-( ) os painéis
e-( ) as atividades realizadas
f- outras informações: ________________________________________
7- O que você sugere para utilizar o espaço do parque para a educação
ambiental?
a- (
b- (
c- (
d- (
e- (

) trilhas
) área para caminhada
) coleta de material caído no chão (amostras de rochas, folhas, galhos, etc)
) classificação do material coletado
) outras atividades:

8- Vocês fazem trabalhos escolares (atividades) escolares sobre o Meio
Ambiente no parque? Entre na mata e fique em silêncio por 15 minutos. A
seguir, anote o que você ouviu ou sentiu dentro da mata (exercício da
sensibilização)
9- Você gosta do parque? Por que?
10- Você sugere outras atividades para o parque? Quais?
( ) sim

( ) não
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APÊNDICE B - Questionário aplicado aos pais dos alunos do quarto ano, da Escola
Municipal Integral Vereador Augusto dos Santos.

QUESTIONÁRIO PARA OS PAIS DOS ALUNOS DO QUARTO ANO, DA ESCOLA:
E.M INTEGRAL VEREADOR AUGUSTO DOS SANTOS
IDENTIFICAÇÃO
Nível de escolaridade: _______________________
Idade: ____________________________________
Sexo: ( ) masculino

( ) Feminino

Cidade: ___________________________________
1- Observando o Parque Ecológico Municipal de Itaquaquecetuba, você acredita
que o meio ambiente está:
( ) preservado

( ) alterado

2- Você conhecia o parque ecológico antes de seu filho (a) estudar na escola :
E.M Integral Vereador Augusto dos Santos?
( ) sim

( ) não

3- Quantas vezes, você já visitou este parque ecológico para lazer?
a-(
b-(
c-(
d-(

) uma vez
) duas vezes
) três vezes
) mais de três vezes

4- O que mais chama a sua atenção no parque?
a-(
b-(
c-(
d-(
e-(
f- (
g-(
h-(
i- (

) muitas árvores
) poucas árvores
) muitos pássaros
) poucos pássaros
) muitos animais
) poucos animais
) o ar limpo
) o ar poluído
) a ação do homem
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5- O que você observa que o parque ecológico contempla para os adultos? Ex:
pistas
para caminhada, bicicletas ergométricas, apreciação da paisagem, etc)
6- O parque ecológico serve para melhorar a educação de seus filhos?
7- O que você sugere para utilizar o espaço do parque ecológico?

